Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 2.5.2008 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 15 občanů, 2 hosté.
Veřejné zasedání zahájil starosta obce ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval,
že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost všech zastupitelů.
Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení z minulého veřejného zasedání. K přečtenému
zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Zpráva o výběrovém řízení na podávání žádostí o půjčky z FRB
2) Zpráva z kontroly provedené finančním úřadem v Semilech
3) Prodej obecních pozemků
4) Darování obecních pozemků
5) Schválení příspěvku Městu Semily za umístění občana do Domova důchodců
6) Odměny zastupitelstvu obce
7) Záměr Zeos Lomnice a.s. vybudovat silážní žlaby na území Obce Syřenov
8) Různé informace a diskuse
9) USNESENÍ
10) Závěr
Ad 1) Zpráva o výběrovém řízení na podávání žádostí o půjčky z FRB
Starosta obce informoval o vyhlášení dalšího kola pro podávání žádostí o poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení. Do dnešního dne nebyla žádná žádost o tuto půjčku na obecní úřad
v Syřenově doručena. Zprávu bere zastupitelstvo obce na vědomí
Ad 2) Zpráva z kontroly provedené finančním úřadem v Semilech
Starosta obce informoval o kontrole plnění podmínek dotace poskytnuté ministerstvem kultury
na opravu hradu Kumburku v roce 2005 ( zajištění sklepa proti vsakování dešťové vody) ve výši 200
tis. Kč. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí
Ad 3) Prodej obecních pozemků
Starosta obce přednesl žádost pana Marka Kolenského a Alžběty Militké o odkoupení p.p.č.
797 o výměře 149m2 v katastrálním území Syřenov. Pozemek bezprostředně sousedí s vlastnictvím
žadatelů. Starosta upozornil, že se v dnešním projednání bude hlasovat o zveřejnění záměru prodeje
uvedeného pozemku. Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat
p.p.č. 797 o výměře 149m2 v katastrálním území Syřenov.
Starosta přednesl žádost pana Jaromíra Vejnara o odkoupení p.p.č. 802/1, 802/2 díl a a stavební
pozemek č. 156 vše k.ú. Syřenov. Protože již byla učiněna veřejná nabídka uvedených pozemků a
žádná jiná žádost nebyla na OÚ doručena, navrhuje starosta uvedené pozemky panu Jaromíru
Vejnarovi prodat za cenu 1757 Kč. Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s prodejem p.p.č. 802/2
o výměře 28 m2, p.p.č. 802/2 díl a o výměře 77 m2 a st. p.č. 156 o výměře 28 m2 panu Jaromíru
Vejnarovi za cenu 1757 Kč.
Ad 4 Darování obecních pozemků
Starosta přednesl žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje o bezúplatné darováním
pozemkové parcely č. 816/3 o výměře 23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je zastavěná silnicí
III 2849 a o bezúplatné darování pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2 v katastrálním území

Syřenov, která je zastavěná silnicí III 28611.Při hlasování 7 zastupitelů obce souhlasí s bezúplatným
darováním pozemkové parcely č. 816/3 o výměře 23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je
zastavěná silnicí III 2849 a s bezúplatným darováním pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2
v katastrálním území Syřenov, která ja zastavěná silnicí III 28611. Bezúplatné darovaní obou pozemků
je ve prospěch Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32. Obec Syřenov
požaduje zajištění přístupu k zařízení veřejného osvětlení , které je na převáděném pozemku umístěno.

Ad 5) Schválení příspěvku Městu Semily za umístění občana do Domova důchodců
Starosta informoval o pobytu paní Ludmily Podzimkové v LDN Lomnice nad Popelkou. Paní
Podzimková je v tomto zařízení umístěna již od listopadu a její zdravotní stav jí neumožňuje návrat
domů. Jediným řešením je její umístění v Domově důchodců v Semilech. Město Semily, jako
zřizovatel domova důchodců, požaduje po „domovské“ obci příspěvek na provoz domova důchodů ve
výši 924 měsíčně. Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s poskytováním měsíčního příspěvku
Městu Semily ve výši 924 za umístění paní Podzimkové v Domově důchodců Semily. Příspěvek bude
Městu Semily poskytován do doby změny trvalého pobytu paní Podzimkové

Ad 6) Odměny zastupitelstvu obce
Starosta informoval o Nařízení vlády č. 79/2008 Sb. o odměnách za výkon funkce člena
zastupitelstev. Starosta navrhuje ponechat tyto odměny ve stávající výši a možnosti navýšení
nevyužít. Odměny za výkon funkce člena navrhuje ponechat v této výši:
Starosta obce: měsíční odměna 8780 Kč + 1.420 Kč (příplatek dle počtu obyvatel), celkem 10.200,-Kč
Místostarostka: měsíční odměna 7220 Kč + 1.580 Kč (příplatek dle počtu obyvatel), celkem 8.800,-Kč
Předseda komise a výboru: měsíční odměna 800 Kč + 200 Kč (je zároveň členem zastupitelstva)
Člen komise nebo výboru: měsíční odměna 500,Pro tento návrh hlasovalo všech 7 členů zastupitelstva obce.

Ad 7) Záměr Zeos Lomnice a.s. vybudovat silážní žlaby na území Obce Syřenov
Pan Radek Fejfar informoval o záměru zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. vybudovat
v jejím areálu celkem 4 silážní žlaby. Jedná se pouze o předběžné úvahy, ke kterým zatím není třeba
přijímat stanoviska a vyjádření. Zprávu pana Fejfara vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Ad 8 ) Různé informace a diskuse
- Starosta informoval o uzavření smlouvy s EKO Kom a.s., která naší obce zapůjčí nádoby ke
třídění odpadu
- Starosta informoval o postupu stabilizace dvou buků na Kumburku
- Starosta informoval o příslibu ministerstva kultury poskytnout naší obci dotaci ve výši 400 tis.
Kč na opravu hradu Kumburku
Ad 9 Usnesení:
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o výběrovém řízení na podávání žádostí o
poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o kontrole finančního úřadu v Semilech,
která byla zaměřena na plnění podmínek poskytnuté dotace ministerstvem kultury na opravu
hradu Kumburku v roce 2005
- zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat p.p.č. 797 o výměře 149m2
v katastrálním území Syřenov
- zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem p.p.č. 802/2 o výměře 28 m2, p.p.č. 802/2 díl a o
výměře 77 m2 a st. p.č. 156 o výměře 28 m2 vše v katastrálním území Syřenov panu Jaromíru
Vejnarovi za cenu 1757 Kč. Starosta se pověřuje k sepsání a podepsání smlouvy.
- zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným darováním pozemkové parcely č. 816/3 o výměře
23 m2 v katastrálním území Syřenov, která je zastavěná silnicí III 2849 a s bezúplatným
darováním pozemkové parcely č. 1083 o výměře 627 m2 v katastrálním území Syřenov, která

ja zastavěná silnicí III 28611. Bezúplatné darovaní obou pozemků je ve prospěch Krajské
správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32. Obec Syřenov požaduje zajištění
přístupu k zařízení veřejného osvětlení , které je na převáděném pozemku umístěno.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytováním měsíčního příspěvku Městu Semily ve výši 924,Kč za umístění paní Podzimkové v Domově důchodců Semily. Příspěvek bude Městu Semily
poskytován do doby změny trvalého pobytu paní Podzimkové.
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty obce, kterým se zachovává stávající výše odměn
zastupitelstvu obce, tj.
Starosta obce: měsíční odměna 8780 Kč + 1.420 Kč (příplatek dle počtu obyvatel),
Místostarostka: měsíční odměna 7220 Kč + 1.580 Kč (příplatek dle počtu obyvatel),
Předseda komise a výboru: měsíční odměna 800 Kč + 200 Kč (je zároveň členem zastupitelstva)
Člen komise nebo výboru: měsíční odměna 500,Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva

Ad 10) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 21.00 hod veřejné zasedání zastupitelstva
obce ukončil.

Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Milan Čapek…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Radek Fejfar…………………………………………………………

Zapsal V.Kraus

