Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 29.8.2008 od 19.00 hod
v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6zastupitelů , občanů, hosté
Veřejné zasedání zahájil starosta obce přivítáním všech přítomných a požádal paní R.Hrdličkovou o
přečtení zápisu z usnesení z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu z usnesení nebylo
připomínek. Starosta požádal pana R.Fejfara a M Čapka, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl
následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Projednání postupu obnovy „kampeličky“ v Syřenově a schválení dodavatelů této stavby
2) Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Žďár u Kumburku
3) Rozpočtové opatření č. 1
4) Zpráva z hradu Kumburku a žádost o poskytnutí dotace na rok 2009
5) Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu obecních cest
6) Očkování proti katarální horečce ovcí
7) Zpráva o stabilizaci buků na Kumburku
8) Projednání stavu dopravní obslužnosti
9) Převod pozemku do vlastnictví obce Syřenov
10) Různé informace
11) Usnesení
12) Závěr

Ad 1) Projednání postupu obnovy „kampeličky“ v Syřenově a schválení dodavatelů této stavby
Starosta informoval o postupu v obnově Kampeličky v Syřenově. Byl zveřejněn záměr obce
s výzvou k zasílání nabídek vyvěšením na úřední desce a na internetových stránkách naší
obce. Na výměnu oken za nová plastová byly osloveny tyto firmy: OKAY-Plast s.r.o., Vekra
s.r.o., Helios-okna s.r.o., PFT s.r.o. Jičín, Freezart plus s.r.o. a Geus okna a.s. Starosta
navrhuje vybrat firmu Geus okna a.s., protože její cenová nabídka byla nejvýhodnější a
navrhuje zaslat této firmě na vyhotovení oken a dveří zálohu ve výši 70% tj 115 tis. Kč. Při
hlasování 7 zastupitelů souhlasí se zadáním výroby plastových oken do Kampeličky firmě
Geus okna a.s. a s poskytnutím zálohy ve vyši 115 tis. Kč
Protože na další stavební práce žádná nabídka nebyla na obecní úřad doručena, osloví Obec
Syřenov dodavatelské firmy podle vlastního uvážení – na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce. Starosta navrhuje na základě již dřívějších zkušeností oslovit a objednávky dodávek
prací zaslat těmto firmám:
Bronislav Bláha, Stružinec 177 ……obnova fasády, stavební práce, položení podlah (dlažba)
Josef Krací – truhlářství Železnice… venkovní dveře
Europ Elektrik s.r.o. Heřmanice…….elektroinstalace
S návrhem starosty souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů.
Ad 2 Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Žďár u Kumburku
Starosta obce informoval o obnově katastrálního operátu v katastrálním území Žďár u
Kumburku. Výsledkem tohoto díla budou nově zjištěné výměry katastrálních parcel (v některých
případech stejné jako původní) a jedna vrstva parcel – z parcel vedených ve zjednodušené evidenci se
stanou katastrální parcely. Katastrální úřad v Semilech provede výklad obnoveného katastrálního
operátu , kde se každý vlastník může na podrobnosti dotázat, případně vznést odvolání.

Zprávu starosty obce k obnově katastrálního operátu v katastrálním území Žďár u Kumburku vzalo
zastupitelstvo obce Syřenov na vědomí.
Ad 3 Rozpočtové opatření č. 1
Z důvodu zaslaných rozhodnutí o poskytnutí dotací starosta navrhuje přijmout toto rozpočtové
opatření č. 1:
Na straně příjmů:
položka:
4116…..Ostatní neinvestiční dotace ze st. rozpočtu ( Kumburk)…..+ 400.000,-Kč
4222….. Investiční dotace od krajů (obnova radnice)…………….. + 345.600,-Kč
4116 … Neinvestiční dotace od krajů……………….……………...+ 29.560,-Kč
Celkem………..+775,160,-Kč
Na straně výdajů:
Par. Pol:
3322 5171 Oprava a udržování kult. památek ( oprava hradu Kumburk)…..+400.000,-Kč
6171 6121 Obnova budovy Radnice v Syřenově…………………………. + 345.600,-Kč
3639 5169 Stabilizace buků na Kumburku………………………………..+ 29.560,-Kč
Celkem:
+ 775.160,-Kč
Rozpočtové opatření č. 1 bylo při hlasování schváleno 7 členy zastupitelstva obce.

Ad 4) Zpráva z hradu Kumburku a žádost o dotace na rok 2009
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provádí 1. etapa
opravy okružní hradby. Na tuto akci poskytne ministerstvo kultury příspěvek z Programu
záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč.
Oprava okružní hradby je velice rozsáhlá akce, předpoklad její realizace je po etapách –
celkem 3 roky. Starosta proto doporučuje požádat v rámci programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2009 také na tuto okružní hradbu – 2 etapu ve stejných
částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka.
Při hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 400 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2009.
Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Ad 5) Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu obecních cest

Starosta informoval o možnosti uplatnit na podzim tohoto roku v rámci Programu
rozvoje venkova žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukce obecních cest ( žádost se bude
podávat prostřednictvím MR Tábor), kde je jednou z podmínek projekční připravenost.
Podařilo se oslovit projektovou kancelář Projektservis Jičín s.r.o., která vyhotovila
projektovou dokumentaci. na obnovu obecní cesty Žďár, obecní cesty od prodejny v Syřenově
k bývalé hájovně a obecní cesty od Klepandy ke Kumburku.Celkový rozpočet na uvedené tři
cesty představuje cca 5 mil Kč. Případná dotace bude ve výši 90% nákladů. Starosta proto
navrhuje žádost o poskytnutí dotace na obnovu cest prostřednictvím Mokroregionu Tábor
podat
Při hlasování 6 zastupitelů souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova prostřednictvím Mikroregionu Tábor na obnovu obecní cesty Žďár, obnovu obecní
cesty od prodejny v Syřenově k bývalé hájovně a obnovu obecní cesty od Klepandy ke
Kumburku v celkovém rozpočtu cca 5 mil Kč, kde požadavek o dotaci bude činit 90%
nákladů.

Ad 6 Očkování proti katarální horečce ovcí
Starosta upozornil na povinnost chovatelů ovcí, koz a skotu zajistit v termínu od 20
srpna t.r. do 14.záři t.r. očkování proti katarální horečce ovcí. Informavi vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí
Ad 7 Zpráva o stabilizaci buků na Kumburku
Starosta informoval o provedení ořezu – stabilizace dvou buků na Kumburku.
Fakturace za provedený zásah činí 29.560,-Kč, poskytnutá ditace bude činit 29560,-Kč, tj
100% uznatelných nákladů.
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad 8 Projednání stavu dopravní obslužnosti
Starosta informoval o možnosti aktualizace jízdních řádů autobusové dopravy. Protože
nebyl uplatněn žádný podnět , starosta tento bod ukončil s tím, že při projednávání dopravní
obslužnosti nebude mít obec Syřenov připomínky.
Ad 9 Převod pozemku do vlastnictví obce Syřenov
Starosta informoval o zahájení komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území
Syřenov a v katastrálním území Žďár u Kumburku. V rámci těchto pozemkových úprav bude
možné opravovat i budovat obecní cesty. V katastrálním území Žďár u Kumburku vede za
obcí u lesa cesta, která je značně poškozená. Vlastníkem této cesty je Obec Nová Ves nad
Popelkou – jde o p.p.č. 3452 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. V rámci pozemkové úpravy by
bylo možné tuto cestu obnovit, podmínkou je ale vlastnictví obce Syřenov, Starosta obce
navrhuje požádat obec Novou Ves nad Popelkou o prodej uvedeného pozemku.
Při hlasování 6 členu zastupitelstva souhlasí s podáním žádosti o odkoupení p.p.č. 3452 v k.ú.
Nová Ves nad Popelkou od vlastníka – obce Nová Ves nad Popelkou jeden zastupitel- Milan
Čapek se hlasování zdržel. Starosta se pověřuje k vypracování žádosti
Ad 10 Různé informace
- starosta informoval o předávání lesních hospodářských osnov
- starosta informoval o projektu „s Krakonošem u počítače“
- starosta informoval o Kumburském svítání 2008, které se uskuteční 13.9.2008
- starosta informoval o Semilském pecnu, který se uskuteční 19.9.2008

ad 11) USNESENÍ:
- Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem těchto firem pro zajištění obnovy budovy
„Kampeličky“ v Syřenově:
Geus okna a.s. Mladá Boleslav……..plastová okna
Bronislav Bláha, Stružinec 177 ……obnova fasády, stavební práce, položení podlah
(dlažba), vnitřní zateplení, vnitřní omítky
Josef Krací – truhlářství Železnice… venkovní dveře
Europ Elektrik s.r.o. Heřmanice…….elektroinstalace

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o obnově katastrálního
operátu v katastrálním území Žďár u Kumburku
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti na hradě Kumburk

-

-

-

zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 400 tis. Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2009. Podíl
vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování žádosti.
zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti v rámci Programu rozvoje venkova o
poskytnutí dotace ve výši 90% nákladů na obnovu obecní cesty Klepanda – Kumburk,
obecní cesty v Syřenově od prodejny k hájovně a obecní cesty ve Žďáru u Kumburku.
Žádost bude podána prostřednictvím Mikroregionu Tábor
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o očkování proti katarální
horečce ovcí
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stabilizaci buků na
Kumburku
zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Obci Nová Ves nad Popelkou o
odprodej p.p.č. 3452…ostatní plocha v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou o
výměře 0,4926 ha

Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva obce
Ad 12) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 21 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

