Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.10.2009 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet) , 16 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 nadpoloviční
většiny zastupitelů. Požádal paní R.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 následující program dnešního veřejného zasedání:
1) Zpráva o zpracování územního plánu Syřenov
2) Revokace usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.7.2009, kterým byl schválen prodej p.p.č.
345/3 v k.ú. Syřenov panu Jakubu Vilušínskému
3) Prodej obecních pozemků
4) Informace o zrušení jednotky SDH Žďár u Kumburku
5) Schválení nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov
6) Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2009, kterou se vydává požární řád obce Syřenov
7) Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Zvýšení vodného
9) Smlouva o úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
10) Informace o průběhu akce „obnova obecních cest “v roce 2009
11) Informace o přípravě akce „obnova obecních cest “v roce 2010
12) Omezení provozu na Místní komunikaci na základě žádosti paní Imlaufové
13) Rozpočtové opatření číslo 3
14) Oznámení o ukončení nájmu panem Jiřím Fišarem a žádost o poskytnutí bytu
15) Různé informace a diskuse
16) Usnesení č.5/2009
17) Závěr

Ad 1) Pracovní projednání rozpracovaného územního plánu Syřenov
Starosta obce informoval o stavu zpracování územního plánu
zastupitelstvo obce na vědomí.

Syřenov . Zprávu vzalo

Ad 2) Revokace usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.7.2009, kterým byl schválen prodej p.p.č.
345/3 v k.ú. Syřenov panu Jakubu Vilušínskému
Starosta přečetl oznámení pana Jakuba Vilušínského, kterým odstupuje od své žádosti o
odkoupení p.p.č. 345/3 v k.ú. Syřenov. Při hlasování 7 zastupitelů bere na vědomí oznámení pana
Jakuba Vilušínského, kterým odstupuje od své žádosti o odkoupení p.p.č. 345/3 v k.ú. Syřenov a
revokuje svoje usnesení ze dne 3.7.2009, kterým byl uvedený pozemek panu Jakubu Vilušínskému
schválen.

Ad.3) Prodej obecních pozemků
Starosta přednesl žádost pana Davida Bláhy bytem Dělnická 1142, Lomnice nad Popelkou o
odkoupení p.p.č. 345/3… trvalý travní porost o výměře 1600 m2 v k.ú. Syřenov. Starosta

konstatoval, že byla splněna zákonná podmínka prodeje pozemku – byl zveřejněn záměr obce
o prodeji tohoto pozemku a to vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Protože tato nutná
podmínka prodeje obecního pozemku byla splněna, navrhuje starosta p.p.č. 345/3 panu
Davidu Bláhovi za cenu 20 Kč/mm2 prodat. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s prodejem p.p.č.
345/3 v k.ú. Syřenov panu Davidu Bláhovi za cenu 20 Kč/m2. Starosta obce se pověřuje k
vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu. V převodní smlouvě bude zakotveno přednostní
právo obce.

Ad 4) Informace o zrušení JSDHO Žďár u Kumburku
Starosta obce informoval o rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 14.8.2009, kterým bylo
schváleno zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku (kategorie nezařazená č.
514392). Na základě tohoto rozhodnutí starosta obce požádal 21.9.2009 Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje – územní odbor Semily o udělení souhlasu se zrušením uvedené jednotky. Souhlas
se zrušením jednotky byl udělen a jednotka byla ke dni 1.10.2009 z evidence jednotek SDH obcí
vyřazena. Zprávu o zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku (kategorie
nezařazená č. 514392) vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

5) Schválení nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov
Starosta informoval o nutnosti vydání nové zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Syřenov (dále JSDHO) a to z důvodu změny počtu členů a změny její působnosti. Při hlasování
7 zastupitelů schvaluje zřizovací listinu JSDH Syřenov. Zřizovací jednotka je uvedena v příloze č. 1
tohoto zápisu.

Ad 6) Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2009, kterou se vydává požární řád obce Syřenov
Starosta obce přednesl návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009, kterou se vydává požární řád
obce Syřenov. K přečtenému návrhu nebylo připomínek. Při hlasování 7 zastupitelů schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se vydává požární řád obce Syřenov. Obecně závazná vyhláška
č.1/2009 je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Ad 7) Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce přednesl návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K přečtenému návrhu nebylo připomínek. Při hlasování 7 zastupitelů schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č.2/2009 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 je uvedena
v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Ad 8) Zvýšení vodného
Starosta upozornil na výši vodného, které je zatím stanoveno na 9 Kč za m3 u domácností a 13
Kč za m3 pro účely podnikání. Starosta navrhuje změnu výše vodného na jedinou sazbu a to 10 Kč za
m3. Při hlasování 7 zastupitelů schvaluje změnu výše vodného a to na jedinou sazbu 10 Kč za m3. Tato
nová sazba bude uplatněna na spotřebovanou vodu po provedení odpočtu vodného v roce 2010.

Ad 9) Smlouva o úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu.
Navržená sazba za ¼ hod. je 135,- Kč bez DPH. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením
smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu
smlouvy.
Ad 10) Informace o průběhu akce „obnova obecních cest“ v roce 2009
Starosta informoval o ukončení akce „obnova obecních cest“ v celkovém objemu 4,8 mil Kč,
kde podíl obce je 10%. Byla provedena kontrola ze strany poskytovatele dotace – Státní zemědělský
intervenční fond a kontrolou nebyly zjištěny závady. Akce i dotace je realizována prostřednictvím
Mikroregionu Tábor, který již požádal na základě provedené kontroly o proplacení dotace. Do doby
proplacení dotace je investice zajištěna dodavatelským úvěrem s 3,6 % roční úrokovou mírou. Zprávu
starosty vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 11) Informace o přípravě akce „obnova obecních cest “v roce 2010
Starosta informoval o podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím Mikroregionu Tábor
na obnovu místních komunikací s realizací v roce 2010. Starosta zajistil veškeré potřebné podklady,
tj. veškeré výpisy z katastru nemovitostí, kopie katastrálních map a stavební povolení odboru dopravy
MěÚ Semily. Uvedená akce se bude týkat obecní cesty Klepanda – kravín , obecní cesty Klepanda –
Palas, obecní cesty k Hrdličkom a obecní cesty za Holečkem ve Žďáru. Předběžný odhad nákladů této
akce je 2963 tis. Kč. O dalším postupu rozhodne zastupitelstvo obce podle výsledku poskytnutí
dotace. Zprávu starosty o přípravě akce „obnova obecních cest “v roce 2010vzalo zastupitelstvo obce
na vědomí.

12) Omezení provozu na Místní komunikaci na základě žádosti paní Imlaufové
Starosta informoval o „Veřejné vyhlášce Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu“,
která byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Syřenov. Uvedenou Veřejnou vyhláškou se na
základě žádosti paní Imlaufové bytem Jičín, Přátelství 393 stanovuje místní úprava provozu na
pozemní komunikaci p.p.č. 617/2 k.ú. Syřenov - užití dopravních značek a zařízení – oboustranně
před č.p.14 v místě možného otočení případně na začátku místní komunikace vedené na p.p.č. 617/2,
796 a st. 36/1 – umístit dopravní značku č B13 „Zákaz vjezdu všech vozidel jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 3,5 t“. K „Veřejné vyhlášce Oznámení návrhu stanovení místní úpravy“ může
obec Syřenov a další dotčené osoby uplatnit připomínky – námitky. V diskusi vzešel návrh, aby obec
Syřenov uplatnila připomínku, ve které s výše uvedeným omezením provozu nebude souhlasit
z důvodu nutnosti zajištění přístupu mechanizace provádějící zimní údržbu a zajištění přístupu
mechanizace provádějící obhospodařování zemědělské půdy v této oblasti. Při hlasování 7 zastupitelů
souhlasí s uplatněním připomínky k „Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu“na pozemní
komunikaci vedené na p.p.č. 617/2, 796 a st. 36/1 vše v katastrálním území Syřenov, ve které s výše
uvedeným omezením provozu nebude souhlasit z důvodu nutnosti zajištění přístupu mechanizace
provádějící zimní údržbu a zajištění přístupu mechanizace provádějící obhospodařování zemědělské
půdy v této oblasti.
Ad 13) Rozpočtové opatření číslo 3
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3. Při hlasování 7 zastupitelů schvaluje
rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření č. 3 je uvedeno v příloze č.4 tohoto zápisu.

Ad 14) Oznámení o ukončení nájmu panem Jiřím Fišarem a žádost o poskytnutí bytu
Starosta přednesl oznámení pana Jiřího Fišara o ukončení nájmu v bytě v budově bývalé školy
v Syřenově č.p.67. Toto oznámení vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Starosta dále přednesl žádost paní Kateřiny Kracíkové o poskytnutí nájemního bytu v budově
bývalé školy v Syřenově č.p.67 ( byt 3+1). Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na byt v budově bývalé školy v Syřenově č.p.67 s paní Kateřinou Kracíkovou s účinností od
1.12.2009. Starosta se pověřuje k podpisu nájemní smlouvy.

Ad 15) Různé informace a diskuse
- starosta přečetl upozornění VČE na ořez větví v blízkosti el vedení
- starosta přečetl upozornění Krajské hygienické stanice Libereckého kraje na pandemii
chřipky

Ad 16) USNESENÍ č. 5/2009
-

-

-

-

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu zpracování územního plánu Syřenov
zastupitelstvo obce revokuje svoje rozhodnutí ze dne 3.7.2009, kterým souhlasilo s prodejem
p.p.č. 345/3 v k.ú. Syřenov panu Jakubu Vilušínskému
zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem p.p.č. 345/3 v k.ú. Syřenov panu Davidu Bláhovi za
cenu 20 Kč/m2. Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu
podpisu. V převodní smlouvě bude zakotveno přednostní právo obce v případě dalšího
převodu uvedeného pozemku
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o zrušení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku (kategorie nezařazená č. 514392)
zastupitelstvo obce schvaluji zřizovací listinu JSDH Syřenov
zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se vydává požární
řád obce Syřenov.
zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášky č.2/2009 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše vodného a to na jedinou sazbu 10 Kč za m3. Tato
nová sazba bude uplatněna na spotřebovanou vodu po provedení odpočtu vodného v roce
2010.
zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu rekonstrukcí obecních cest
v roce 2009
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o přípravě akce obnova obecních cest
v roce 2010
zastupitelstvo obce schvaluje uplatnění připomínky k „Veřejné vyhlášce Oznámení návrhu
stanovení místní úpravy provozu“ na pozemní komunikaci vedené na p.p.č. 617/2, 796 a st.
36/1 vše v katastrálním území Syřenov, ve které s výše uvedeným omezením provozu nebude
souhlasit z důvodu nutnosti zajištění přístupu mechanizace provádějící zimní údržbu a
zajištění přístupu mechanizace provádějící obhospodařování zemědělské půdy v této oblasti.
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 3
zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení pana Jiřího Fišara o ukončení nájmu v bytě v
budově bývalé školy v Syřenově č.p.67
zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt v budově bývalé školy
v Syřenové č.p. 67 s paní Kateřinou Kracíkovou s účinností od 1.12.2009. Starosta se
pověřuje k podpisu nájemní smlouvy

Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva.

Ad 17) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 22.00 hod veřejné zasedání zastupitelstva
obce ukončil.
Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Bohumil Holeček…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Milan Bláha………………………………………………………

Zapsal V.Kraus

Příloha č. 1

Zřizovací listina
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Syřenov
Obec Syřenov s účinností od 1.11.2009 svým rozhodnutím č. 5/2009 ze dne 30.10.2009

zřizuje
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov na základě ustanovení
§ 68 odst.1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

1. základní údaje
Název : Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov
Kategorie: JPO V
EVCJ:
514375

2. Předmět činnosti
Základní úkoly JPO:
- provádí požární zásah dle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění
a nasazování sil a prostředků,
- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
- spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a
dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
JPO vykonává činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Činnost vykonávaná JPO je hrazena z prostředků obce.

3. Majetek a vybavení JPO
K zajištění úkolů užívá JPO majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení
JPO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny
k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

4. Vymezení působnosti
Své základní úkoly plní JPO především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly
podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí HZS kraje.

5.Velení v JPO
a) Velitele JPO jmenuje a odvolává po projednání s HZS obecní úřad v Syřenově
a) Velitel JPO zodpovídá obecnímu úřadu za připravenost JPO k plnění stanovených úkolů a
dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JPO.
b) Členové JPO jsou při činnosti podřízeni veliteli JPO.
c) Podmínky pro výkon funkce velitele JPO jsou specifikovány zákonem o požární ochraně a
prováděcí vyhláškou. Specifikace dalších podmínek mohou být dohodnuty obecním
úřadem v „Dodatku k dohodě o členství v JPO ve spojení se jmenováním velitelem JPO“.
Početní stav JPO:14
JPO tvoří požární družstvo Syřenov .
požární družstvo Žďár u Kumburku
JPO tvoří :

Velitel JPO ……………….1
Velitel družstva…………....2
Strojník…………………….3
Členové jednotky – hasič….8

7. Členství v JPO
Členství v JPO- uchazeč musí být starší 18 let .

8. Úrazy a škody
způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JPO a škod vzniklých činností JPO řeší obecně
závazné právní předpisy.
V Syřenově dne 1.11.2009
Ing. Vlastimil Kraus
……………………..
starosta obce

Obec

Syřenov

podle § 68 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985 SB ., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

jmenuje
dnem

1.11.2009

pana Jiřího Fišara
nar. 27.11.1977

velitelem
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Syřenov
Při výkonu funkce velitele JPO Vám přísluší práva a zavazují vás povinnosti nad rámec dohody o
členství v JPO, které jsou dány zákonem ČNR
č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a požárním řádem obce.

V Syřenově

dne 1.11.2009

ing. Vlastimil Kraus
starosta obce

Příloha č. 2

Obec Syřenov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov.“
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 30.10.2009 usneslo vydat na základě
ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění
Nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. l
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Syřenov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
V obci je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov, za její činnost odpovídá
velitel jednotky.
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1)
Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních
podmínek považují akce při nichž se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při
provozování těchto činností je zabezpečena preventivními požárními hlídkami, které podle
požadavků zajišťuje dobrovolný hasičský sbor obce, případně ve spolupráci se stanicí
hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a ve spolupráci s obecním úřadem
.
(2)
Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje období nepříznivých klimatických podmínek, zejména delší období vysokých teplot

a mimořádného sucha. Požární bezpečnost je v této době zabezpečena preventivními
požárními hlídkami.
(3)
Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ve vlastnictví Obce
Syřenov se dle místních podmínek považuje:
- knihovna obecního úřadu v budově Syřenov č.p. 68.

Čl.4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Libereckého kraje v Semilech (tísňové
telefonní číslo 150, příp. 112).

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a
vybavení
a) Obec Syřenov zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov.
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov jsou uvedeny v příloze
č.1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do
požární zbrojnice nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro
zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)
Obec Syřenov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah
a)
umělé:
požární nádrž Syřenov………..kapacita 250 m3
b)
víceúčelové : vodojem Žďár u Kumburku….kapacita 50 m3

(2)
Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s
vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a

vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává
jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Libereckého kraje územní odbor
Semily.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, v souladu s předpisy o
požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,
zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou
použitelnost zdroje .
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1
zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto
povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči
pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich
označení
1) S přihlédnutím k dostupnosti mobilních telefonů a jejich velkému rozšíření se
ohlašovna požáru v obci ohlašovna požáru nezřizuje.
2) Jako místa pro hlášení požárů slouží také síť veřejných telefonních stanic (telefonních
budek), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu se v obci Syřenov provede signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sec.
tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z
požárního poplachového plánu Libereckého kraje
je uveden v příloze č. 2
Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č.3/2006.

Čl. 11

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.11.2009.

……………………
Renata Hrdličková
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2009
Sejmuto z úřední desky: 16.11.2009

……………………
ing. Vlastimil Kraus
starosta

Příloha č.1 k vyhlášce č. 1/2009

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Syřenov
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v této tabulce:
Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet
členů v pohotovosti

Obec Syřenov

V

14

4

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

PS 12

2

Přívěsný vozík s výbavou

2

Příloha č21 k vyhlášce č.1/2009

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE
POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE

SYŘENOV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

SYŘENOV

ZÁKL.SÍDELNÍ
JEDNOTKA - popř. místní
část obce

SYŘENOV,
ÚJEZDEC

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň
PP

Jednotka požární ochrany
HZS Královehradeckého kraje stanice Nová Paka

I

II

JSDHO Lomnice nad Popelkou

II/1
V

HZS Libereckého kraje stanice Semily

I

JSDHO Nová Ves nad Popelkou

III/1

JSDHO Lomnice nad Popelkou

III/1

JSDHO Roškopov

III/1

JSDHO Stará Paka

III/1

JSDHO Valdice

III/1

JSDHO Železnice

III/1

JSDHO Libštát
JSDHO Roztoky u Jilemnice
JSDHO Košťálov
JSDHO Semily

Z

I

JSDHO Syřenov

HZS Královehradeckého kraje stanice Jičín

III

Kategorie
JPO

I
III/1
III/1
III/1
III/1

Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních
krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či
fyzických osob.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN
NÁZEV OBCE

SYŘENOV

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

ŽĎÁR U KUMBURKU

ZÁKL.SÍDELNÍ
JEDNOTKA - popř. místní
část obce

ŽĎÁR U KUMBURKU

V případě požáru, popř. jiné mimořádné události, zasahují v závislosti na příslušném stupni
poplachu v katastrálním území (základní sídelní jednotce) následující jednotky požární ochrany

Stupeň
PP

Jednotka požární ochrany

Kategorie
JPO

HZS Královehradeckého kraje
stanice Nová Paka

I

JSDHO Lomnice nad Popelkou

II/1

I

II

JSDHO Syřenov

V

HZS Libereckého kraje
stanice Semily

I

JSDHO Nová Ves nad Popelkou

III/1

JSDHO Lomnice nad Popelkou

III/1

JSDHO Roškopov

III/1

JSDHO Stará Paka

III/1

JSDHO Valdice

III/1

JSDHO Železnice

III/1

HZS Královehradeckého kraje
stanice Jičín

III

Z

I

JSDHO Libštát

III/1

JSDHO Roztoky u Jilemnice

III/1

JSDHO Košťálov

III/1

JSDHO Semily

III/1

Jednotky PO povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních
krajů, nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či
fyzických osob.

Příloha č. 3

Obec Syřenov
Obecně závazná vyhláška č.2/2009,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 30.10.2009 usneslo vydat na základě §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Syřenov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).1)
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Syřenově
( dále jen správce poplatku), v přenesené působnosti.
Čl. 2

Poplatník
Poplatníkem je
a) fyzická osoba, která má v obci Syřenov trvalý pobyt bez ohledu na věk. Za domácnost
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má na území obce Syřenov ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození
a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce Syřenov, která
1)

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena
žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby;
pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je
stavba umístěna.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok a tvoří ji:
a) částka 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 0
stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 30.4 příslušného kalendářního roku.
(2) Způsob úhrady poplatku:
a) poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 8322-581
/0100
b) platbou v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Syřenově.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do
30.dne od vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) děti do věku 6 let včetně.
(2) Úleva se poskytuje:
a) žákům a studentům všech typů škol žijících v daném kalendářním roce v obci Syřenov po
dobu kratší než 183 dnů se poskytuje úleva ve výši 50% sazby.

Čl 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem:
a) narození osoby,
b) přihlášením osoby k trvalému pobytu v obci,
c) vzniku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
V případě vzniku poplatkové povinnosti v druhé polovině příslušného kalendářního roku bude
poplatek uhrazen ve výši 50 % roční sazby, tj,125 Kč.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem:
a) úmrtí osoby, jež má poplatkovou povinnost,
b) odhlášení osoby z trvalého pobytu v obci,
c) zániku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
V případě zániku poplatkové povinnosti v první polovině příslušného kalendářního roku
bude poplatek uhrazen ve výši 50 % roční sazby, tj,125 Kč.
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1.
Čl 9

Přechodná ustanovení
Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být
splněna podle vyhlášky č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
Poplatek za kalendářní rok 2010 je splatný do 30.10.2010.

Čl. 10
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2006.

Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dne 1.1.2010

Renata Hrdličková
……………………
místostarosta

ing. Vlastimil Kraus
…………………………
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 16.11.2009
2

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Příloha č. 4

Obec Syøenov

KEO 7.62
/ Uc06x
zpracováno: 30.10.2009
strana
:
1

Rozpočtové opatření č.

3 / 2009

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy
rozpočtu:

Příjmy:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo pùvod.hodnota
1) 231 10 00098348 0000 0000 4111 000
2) 231 10 36514008 0000 0000 4116 000
Paragraf: 0000
celkem:
PŘIJMY

celkem:

zmìna

po zmìnì text

20000.00
0.00
20000.00

-4615.00
15385.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
79837.00
79837.00 Ostatní neinvestiè.přijaté tra
75222.00 *

20000.00

75222.00

VÝDAJE:
Su AU N+Z+Uz Org Par Pol ZPo pùvod.hodnota

zmìna

po zmìnì text

3) 231 30 00098348 0000 6117 5021 000
10000.00
-295.00
9705.00 Ostatní osobní výdaje
4) 231 30 00098348 0000 6117 5139 000
10000.00
-5513.00
4487.00 Nákup materiálu jinde nezaøaze
5) 231 30 00098348 0000 6117 5173 000
0.00
713.00
713.00 Cestovné (tuzemské i zahranièn
6) 231 30 00098348 0000 6117 5175 000
0.00
480.00
480.00 Pohoštìní
Paragraf: 6117
celkem:
20000.00
-4615.00 * Volby do Evropského parlamentu
7) 231 30 00000000 0000 6171 5137 000
15000.00
-13940.00
1060.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
8) 231 30 36100000 0000 6171 5137 000
0.00
13940.00
13940.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
9) 231 30 36514008 0000 6171 5137 000
0.00
78987.00
78987.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
10) 231 30 00000000 0000 6171 5169 000
20000.00
-150.00
19850.00 Nákup služeb j.n.
11) 231 30 36100000 0000 6171 5169 000
0.00
150.00
150.00 Nákup ostatních služeb
12) 231 30 36514008 0000 6171 5169 000
0.00
850.00
850.00 Nákup ostatních služeb
Paragraf: 6171
celkem:
35000.00
79837.00 *Činnost místní správy

VÝDAJE

celkem

55000.00

75222.00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2009:
ad 1) Vratka dotace na volby do EP
ad 2) Dotace na CZECH Point

Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov -usnesením č. 5/2009 dne 30.10.2009
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

