Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.9.2015 od 19.00
hod. v místnosti obecního úřadu Syřenov č.p. 68
Přítomno: 6 zastupitelů ( R.Fejfar omluven),

1 host

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných.
Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost většiny
zastupitelů ( Radek Fejfar omluven). Starosta požádal paní Renatu Hrdličkovou o přečtení zápisu
usnesení z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta
požádal pana B.Holečka a M.Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu
dnešního veřejného zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Žádost o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016

Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje
Prodej obecního pozemku
Rozpočtové opatření č.2
Smlouvy o věcném břemeni
Výběr dodavatele stavby vodovod Klepanda
Různé informace a diskuse
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Žádost o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na
rok 2016
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede oprava
severovýchodní zdi Hlavní věže. Na tuto akci poskytlo ministerstvo kultury příspěvek z Programu
záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč.
Starosta navrhuje požádat ministerstvo kultury o dotaci v rámci Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2016 na opravu jihovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburku ve stejných
částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis.
Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2016 na opravu
jihovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburk. Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce
se pověřuje k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje
Starosta informoval o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova 2015 - 2016. Starosta navrhuje
požádat o poskytnutí dotace na akci „Pořízení dětského hřiště ve Žďáru u Kumburku“ tj. pořízení
hřiště (herní sestavy) včetně montáže a úprava dopadové plochy (kačírek) vše v celkových nákladech
160 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 48 tis.Kč tj.30%, podíl obce 112 tis,Kč Kč tj.70%. Na
tento předmět už obec Syřenov žádala o poskytnutí dotace, žadosti nebylo vyhověno z důvodu nízkého
bodového ohodnocení.
Starosta zároveň navrhuje, aby se v usnesení o podání žádosti vyčlenil podíl obce do rozpočtu ovce
na rok 2016.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova na akci „Pořízení dětského hřiště“ tj. pořízení
hřiště (herní sestavy) včetně montáže a úprava dopadové plochy (kačírek) v areálu Žďár u Kumburku
vše v celkových nákladech 160 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 48 tis.Kč tj.30%, podíl obce
112 tis,Kč Kč tj.70%. Vlastní podíl obce ve výši 112 tis. Kč bude vyčleněn v rozpočtu obce Syřenov pro
rok 2016. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti o poskytnutí dotace a k jejímu zaslání na krajský
úřad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3 Prodej obecního pozemku
Starosta informoval o žádosti Ing. Libora Krause o odkoupení obecního pozemku p.p.č.
455….TTP o výměře 2241 m2 v katastrálním území Syřenov. Jedná se o pozemek v lesním porostu
značně podmáčený a zastíněný. Protože bylo provedeno zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku a
to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu delší 15 ti dnů, starosta navrhuje výše uvedený
pozemek Ing. Liboru Krausovi prodat. Starosta navrhuje prodej uvedeného pozemku za 20,- Kč/ m2

s tím, že na kupní cenu bude z důvodu stavu pozemku uplatněna sleva ve výši 50%.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se s prodejem p.p.č. 455 v katastrálním území Syřeno panu Ing.
Liboru Krausovi a to za kupní cenu 20,- Kč/ m2 s uplatnením slevy ve výši 50% tj. celkem za
22.410,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní ceny a k provedení vkladu do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 2. Jde o následující úpravy
rozpočtu:
Příjmy:
- Par. - Pol 4116. …Dotace MK na opravu Kumburku……+400 .000,-Kč
- Par. 6171 Pol. 3111….prodej pozemků Ing. L.Krausovi………+ 22.000,-Kč
- Par. 6171 Pol. 2111… příjem za služby – prodej dřeva………..+ 40.000,-Kč
Celkem příjmy: +462.000,-Kč
Výdaje:
- Par. 3322 Pol. 5171…..oprava hradu Kumburk.…………….. + 400.000
- Par. 6171 Pol. 6130….. odkoupení pozemku Bláha Jakub….. + 11.600
- Par. 2212 Pol. 5171….. opravy místní komunikace Žďár…….. + 50.400
Celkem výdaje : + 462.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Smlouva se týká stavby „Syřenov, Klepanda – č.p. 10014/1 – kabel NN“ – podzemní
kabelové vedení a to přes p.p.č. 2272 v katastrálním území Syřenov – obecní cesta Klepanda Kumburk. Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat Součást distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN a také provádět její obnovu,
výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku č. 2272
v katastrálním území Syřenov a stavby „Syřenov, Klepanda – č.p. 10014/1 – kabel NN“ Starosta obce
se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Starosta dále přednesl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. Smlouva se týká stavby „SM,
Syřenov, Žďár u Kumb. 3055/2, Bláha – knn“ a to přes p.p.č. 3073 v katastrálním území Žďár u
Kumburku - obecní cesta Žďár. Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění stavby a přístup
na pozemky v případě oprav či údržby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a služebnosti a smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné
břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 3073 v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby
„SM,Syřenov, Žďár u Kumb. 3055/2, Bláha – knn“
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad.6) Výběr dodavatelů zakázek
Starosta požádal zastupitele o provedení výběru dodavatele na akci stavba vodovodu Klepanda
- Syřenov. Jedná se o nový vodovodní řad. Termín provedení akce je do 30.11.2015. Starosta
doporučuje oslovit již vyzkoušené a spolehlivé pracovníky: zemní práce - bagr pana Tomáše Macha
z Lomnice nad Popelkou, materiál z prodejního skladu Vladímír Hošek z Nedvězí a firmy KrVak
s.r.o. z Horní Branné, stavební dozor SHK s.r.o.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „stavba vodovodního řadu Klepanda Syřenov“ následující dodavatele: zemní práce pan Tomáš Mach z Lomnice nad Popelkoul, materiál
z prodejního skladu Vladímír Hošek z Nedvězí a firmy KrVak s.r.o. z Horní Branné, stavební dozor
SHK s.r.o.
Výsledek hlasování : Pro
Usnesení bylo schváleno.

6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

*

*

*

*

*

*

Ad 7) Různé informace a diskuse
- Aktuální stav účtů
- Kumburské svítání 12.9.2015
-

Zdrželi se: nikdo

Ad 14) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis. Kč
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2016 na opravu
jihovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburk. Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce
se pověřuje k vypracování žádosti.
- Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje podprogramu č.2.1 Program obnovy venkova na akci „Pořízení dětského hřiště“ tj. pořízení
hřiště (herní sestavy) včetně montáže a úprava dopadové plochy (kačírek) v areálu Žďár u Kumburku
vše v celkových nákladech 160 tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 48 tis.Kč tj.30%, podíl obce
112 tis,Kč Kč tj.70%. Vlastní podíl obce ve výši 112 tis. Kč bude vyčleněn v rozpočtu obce Syřenov pro
rok 2016. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti o poskytnutí dotace a k jejímu zaslání na krajský
úřad.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se s prodejem p.p.č. 455 v katastrálním území Syřeno panu Ing.
Liboru Krausovi a to za kupní cenu 20,- Kč/ m2 s uplatněním slevy ve výši 50% tj. celkem za
22.410,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní ceny a k provedení vkladu do katastru
nemovitostí.
-Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje rozpočtové opatření č. 2
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti s firmou
ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku č. 2272 v katastrálním území
Syřenov a stavby „Syřenov, Klepanda – č.p. 10014/1 – kabel NN“ Starosta obce se pověřuje
k podpisu této smlouvy.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a služebnosti a smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se
bude týkat obecního pozemuku č. 3073 v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby
„SM,Syřenov, Žďár u Kumb. 3055/2, Bláha – knn“
-Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „stavba vodovodního řadu Klepanda - Syřenov“
následující dodavatele: zemní práce pan Tomáš Mach z Lomnice nad Popelkoul, materiál z prodejního
skladu Vladímír Hošek z Nedvězí a firmy KrVak s.r.o. z Horní Branné, stavební dozor SHK s.r.o.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:00 hod.
ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 9.9.2015, zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Milan Bláha ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………
razítko obce:

