Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 28.11.2008 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 7 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)
2)
3)
4)

Informace o volbách do zastupitelstva Libereckého kraje
Doplnění směrnice č. 1 „o vedení účetnictví“
Pasport komunikací
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy přestupků
5) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy zrušení trvalého pobytu
6) Smlouva o zajištění úklidu sněhu
7) Dodatek smlouvy o zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu
8) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2009
9) Prodej obecních pozemků
10) Odměny členům zastupitelstva obce
11) Odměny pro občany za práci pro obce
12) Rozpočtové opatření č. 2
13) Rozpočtový výhled MR Tábor na roky 2010-2012
14) Žádosti o poskytnutí dotace v rámci MR Tábor
15) Žádost o poskytnutí dotace z POV na rok 2009
16) Zpráva z hradu Kumburk
17) Zpráva o činnosti obce za rok 2008
18) Příkaz k provedení inventarizace
19) Výplaty záloh odměn za prosinec 2008
20) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2009
21) Aktualizace Programu obnovy vesnice (POV)
22) Přijetí daru od MR Tábor – oplocení hřiště Žďár
23) Poskytnutí půjčky
24) Různé
25) Usnesení

Ad 1) Informace o volbách do zastupitelstva Libereckého kraje
Starosta obce ing. Vlastimil Kraus informoval o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů, které
se konaly 17-18. října 2008. Výsledky voleb jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu. Zprávu vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad 2) Doplnění směrnice č. 1 „o vedení účetnictví“
Starosta obce požádal zastupitelstvo obce o schválení doplňku směrnice č. 1 „o vedení
účetnictví“ a to ve smyslu ocenění pozemků ve výši 1Kč/m2. Tato změna se nebude týkat
odkoupených pozemků, jejichž ocenění je dáno kupní cenou. Při hlasování všech 7 zastupitelů

schvaluje doplnění směrnice č. 1 „o vedení účetnictví“ a to ve smyslu ocenění pozemků ve výši
1Kč/m2. Tato změna se nebude týkat odkoupených pozemků, jejichž ocenění je dáno kupní cenou.
Starosta obce se pověřuje k zapracování této změny ještě do inventarizace majetku za rok 2008.
Ad 3) Pasport účelových komunikací na území obce Syřenov
Starosta informoval o nutnosti vytvoření tzv. pasportu (přehledu) komunikací, které bude obecní
úřad jako silniční správní úřad považovat za účelové nebo místní komunikace. Jejich přehled je
uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. K tomuto návrhu pasportu se mohou občané vyjadřovat a
připomínkovat ho a na příštím veřejném zasedání se k němu zastupitelstvo obce znovu vrátí a projedná
ho.
Ad 4) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy přestupků
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Navrhl proto, aby byla
obdobná smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou uzavřena s platností od 1.1.2009. Náklady za výkon
přenesené působnosti za každý oznámení přestupek je navržen na 700 Kč. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Ad 5) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku rušení trvalého pobytu
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu. Navrhl proto, aby byla
obdobná smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou uzavřena s platností od 1.1.2009. Náklady za výkon
přenesené působnosti za každý případ rušení trvalého pobytu je navržen na 1000 Kč. Při hlasování
všech 7 zastupitelů souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o
výkonu přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu. Starosta obce se pověřuje k podpisu
této smlouvy.
Ad 6) Smlouva o zajištění úklidu sněhu
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 7) Dodatek smlouvy o zajištění odvozu a uložení komunálního odpadu
Starosta přednesl návrh. Dodatkem se stanovuje ceník od 1.1.2009. Za jednu popelnice je
dodatkem navržena roční platba ve výši 1243,-Kč včetně DPH, za pytel 45 Kč včetně DPH. Při
hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s firmou Severočeské komunální
služby s.r.o.o odvozu a uložení komunálního odpadu, kterým se stanovuje ceník platný od 1.1.2009.
Starosta obce se pověřuje k podpisu dodatku.
Ad 8) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2009
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy, který byl naší obci zaslán z Krajského úřadu
Libereckého kraje ve věci zajištění dopravní obslužnosti v roce 2009 za srovnatelných podmínek
(19.350,-Kč) jako v roce 2008. Navrhuje proto zastupitelstvu obce schválit předloženou smlouvu. Při
hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2009 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Ad 9) Prodej obecních pozemků
Starosta navrhl nabídnou k prodeji p.p.č. 243 v katastrálním území Syřenov vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu. O tento pozemek projevila zájem paní Jínová. Při hlasování 7 zastupitelů
souhlasí s nabídnutím p.p.č. 243 v katastrálním území Syřenov k prodeji vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu

Starosta dále přednesl žádost pana Stanislava Rulce o odkoupení p.p.č. 340/3 v k.ú. Syřenov.
Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s nabídnutím p.p.č. 340/3 v katastrálním území Syřenov k prodeji
vyvěšením na úřední desce obecního úřadu
Starosta dále přednesl žádost pana Jakuba Noska o odkoupení p.p.č. 345/3, 345/4, 345/5, 343
a 344 vše v k.ú. Syřenov. V diskusi bylo navrženo uvedenou plochu ( cca 0,33 ha) nenabízet k prodeji
celou, ale rozdělit ji na poloviny a pak pokračovat. Při hlasování 7 zastupitelů nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 345/3, 345/4, 345/5, 343 a 344 vše v k.ú. Syřenov. Starosta obce se
pověřuje k jednání s panem Jakubem Noskem ve věci rozdělení plochy na poloviny.
Ad 10) Odměny členům zastupitelstva obce
Starosta obce uvedl, že stávající odměny členům zastupitelstva obce jsou již dva roky beze
změny – byly stanoveny na ustavujícím zasedání. Navrhl proto změnu dle současně platné právní
úpravy – Nařízení vlády č. 79/2008 a požádal předsedu finančního výboru pana Radka Fejfara, aby
návrh přednesl. Pan Radek Fejfar navrhl tyto měsíční odměny s platností od 1.1.2009:
- Starosta:
odměna 8780,- + příplatek dle počtu obyvatel 2504, tj. celkem 11.284,-Kč
- Místostarostka: odměna 7220,- + příplatek dle počtu obyvatel 2505, tj. celkem 9.725,-Kč
- Předseda komise ( výboru) a člen zastupitelstva: 840,-Kč + 260,-Kč tj. celkem 1.100,-Kč
- Člen komise ( výboru) a člen zastupitelstva :
540,-Kč + 60,-Kč tj. celkem 600,-Kč
Při hlasování všech zastupitelů schvaluje návrh předsedy finančního výboru pana Radka Fejfara,
kterým se stanovují měsíční odměny zastupitelstvu obce s platností od 1.1.2009
Ad 11) Odměny pro občany za práci pro obce
Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce
Syřenov:
František Čapek za správu v obecních lesích…………………… …….….. 5.000,-Kč
Jaroslav Stopa
za správu hasičárny Žďár u Kumburku…………… …... ..1.000,-Kč
Marie Palasová za údržbu okolí soch a pomníků ………………… ….…. 5.000,-Kč
Zdeněk Zákoutský za práci na kronice obce………………………………...10.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova…………. 5.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. …5.000,-Kč
Kateřina Blažíková za práci v knihovně…………………………… …… .. ..3.000,-Kč
Roman Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově….13.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. ...1.000,-Kč
Buhuslav Podzimek za správu hřiště Žďár……………………………………..5.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár………………………………………….1.000,-Kč
Fišarová Šárka za správu budovy školy……………………………………….. 500,-Kč
CELKEM:
54.500.-Kč
S tímto návrhem souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů.
Starosta dále navrhl příspěvky: - JSDH Syřenov………………..6.500,-Kč
- JSDH Žďár u Kumburku……..5.000,-Kč
CELKEM:
11.500.-Kč
S tímto návrhem souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů.
Ad 12) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta informoval o nutnosti vydat rozpočtové opatření č. 2 a to z důvodu poskytnuté dotace
na volby a vyšších příjmů oproti předpokladu rozpočtu a na straně výdajů především z důvodu
vytvoření projektové dokumentace na obnovu obecních cest ( zastupitelstvo obce schválilo v červnu
2008) a z důvodu navýšení rozpočtu na dokončení sportovního areálu Žďár. Konkrétní příjmové a
výdajové položky a změny jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto zápisu .
Starosta žádá zastupitelstvo, aby byl pověřen k vydání potřebného rozpočtového opatření. Při
hlasování všech 7 zastupitelů schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a pověřuje starostu k jeho vydání.

Ad 13) Rozpočtový výhled MR Tábor na roky 2010-2012
Starosta přednesl Rozpočtový výhled MR Tábor na rok 2010 - 2012. Zastupitelstvo obce vzalo
Rozpočtový výhled na vědomí
Starosta přednesl závěrečný účet MR Tábor za rok 2007. Zastupitelstvo obce vzalo závěrečný
účet MR Tábor za rok 2007 na vědomí.
Ad 14) Žádosti o poskytnutí dotace v rámci MR Tábor
Starosta informoval o možnosti požádat v rámci MR Tábor o poskytnutí dotace na značení cest.
Konkrétní podrobnosti budou ještě projednány. Při Hlasování všech 7 zastupitelů souhlasí s podáním
žádosti v rámci MR Tábor o poskytnutí dotace na značení cest.
Ad 15) Žádost o poskytnutí dotace z POV na rok 2009
Starosta informoval o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace z fondu investic
Libereckého kraje ( investiční). Starosta navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace z investičního
fondu Libereckého kraje na akci „Rekonstrukce požární nádrže Syřenov“ v celkových nákladech 500
tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 400 tis.Kč, podíl obce 100 tis,Kč Kč. S návrhem starosty
souhlasí při hlasování všech 7 zastupitelů. Starosta se pověřuje k vypracování žádostí o dotace a
k jejím zaslání na krajský úřad.

Ad 16) Zpráva z hradu Kumburk
Pan Tomáš Šimůnek přednesl zprávu o činnosti na hradě Kumburk v tomto roce. Byla
provedena 1. etapa opravy tzv. Okružní hradby, na kterou byla ministerstvem kultury v rámci
Programu záchrany architektonického dědictví poskytnuta dotace ve výši 400 tis. Kč, podíl obce byl
50 tis. Kč. Na tuto akci bylo vydáno stavební povolení a stavební povolení je vydáno i na 2. etapu.
Která se v případě poskytnutí dotace uskuteční v roce 2009. V září se uskutečnilo Kumburské svítání.
Starosta obce doplnil pana Šimůnka přehledem provedených oprav od roku 2000. Tento přehled je
uveden v příloze č. 4 zápisu. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 17) Zpráva o činnosti obce za rok 2007
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti za rok 2007. Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.
Ad 18) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Při hlasování 7 zastupitelů schvalují
příkaz k provedení inventarizace. Inventarizační komise se sejde 30.12.2008. v 08.00 hod na OÚ
Syřenov.
Ad 19) Výplaty záloh odměn za prosinec 2008
Starosta upozornil na způsob výplaty odměn za prosinec, kdy lze tyto odměny vyplatit jako
zálohu ve výši 100% již v prosinci. S tímto postupem však nejdříve musí souhlasit zastupitelstvo obce.
Starosta proto navrhuje zastupitelům tento způsob výplat mezd schválit. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s výplatou odměn za prosinec 2008 formou 100% zálohy již v měsíci prosinec.
V prosinci budou z vyplacených odměn uhrazeny i příslušné daně a zdravotní pojištění.
Ad 20) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2009
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2009
do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium a pověřit starostu a
místostarostu zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku příštího roku do doby schválení
nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria navrhuje na 500 tis. Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce na začátku roku 2009 podle rozpočtového provizoria a
pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové hospodaření obce do doby schválení
nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na 500 tis. Kč

Ad 21) Aktualizace Programu obnovy vesnice (POV)
Starosta obce přednesl návrh dodatku č. 5 k Programu obnova vesnice Obce Syřenov. Tento
dokument osahuje zprávu o naplňování POV naší obce v minulém období a výčet akcí na další tříleté
období. Při hlasování všech 7 zastupitelů schvalují uvedený Dodatek č. 5 k Programu obnovy vesnice
Obce Syřenov. Dodatek č. 5 je uveden v příloze č. 5 tohoto zápisu.

Ad 22) Přijetí daru od MR Tábor – oplocení hřiště Žďár
Starosta obce informoval o dotaci, kterou obdržel Mikroregion Tábor v rámci Programu
obnovy Libereckého kraje v letech 2007 - 2008 na oplocení sportovního areálu Žďár u Kumburku –
dotace ve výši 85.250,-Kč a podíl obce 39.750,-Kč – celkem tedy 125 tis. Kč. Mikroregion Tábor nyní
převádí oplocení v celkové hodnotě 125 tis. Kč formou daru na obec Syřenov Všech 7 zastupitelů
souhlasí s přijetím daru od Mikroregionu Tábor do vlastnictví obce Syřenov – oplocení sportovního
hřiště Žďár v celkové hodnotě 125 tis. Kč.
Ad 23) Poskytnutí půjčky
Starosta obce přečetl žádost pana Pavla Stopy o poskytnutí půjčky ve výši 10.000,-Kč na
rekonstrukci koupelny rodinného domu Žďár u Kumburku č.p. 11. Půjčka bude vrácena do konce roku
2009. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s poskytnutím půjčky Pavlu Stopovi ve výši 10.000Kč na
rekonstrukci koupelny. Poskytnutá půjčka bude úročena 4% roční úrokovou mírou a bude splacena do
konce roku 2009. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy a k jejímu podpisu.
Ad 24) Různé
- starosta informoval o poradě starostů
- ořez větví – ČEZ
- kalamitní situace z přemnožení kůrovce
- datová schránka a elektronická podatelna
- mikulášská nadílka v neděli 30.11.

ad 25) USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2008:
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledcích voleb do zastupitelstev
krajů

-

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění směrnice č. 1 „o vedení účetnictví“, kterým se
pozemky ve vlastnictví obce ocení 1 Kč/m2. Tato změna se nebude týkat odkoupených
pozemků, jejichž ocenění je dáno kupní cenou. Starosta obce se pověřuje k zapracování této
změny ještě do inventarizace majetku za rok 2008.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh pasportu místních a účelových komunikací na
území obce Syřenov

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy zrušení trvalého pobytu

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního
odpadu, kterým se stanovuje nový ceník pro rok 2009

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2009 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu

-

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje p.p.č. 243 a p.p.č. 340/3 vše
v katastrálním území Syřenov vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva obce takto:
Starosta:
11.284,-Kč
- místostarostka:
9.725,-Kč
- předseda komise (výboru): 1100,-Kč
- člen komise ( výboru):
600,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky JSDH dle návrhu starosty

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled MR Tábor na roky 2010-2012

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci MR Tábor na

-

značení cest
-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu investic
Libereckého
kraje
na
akci
„Rekonstrukce
požární
nádrže
Syřenov“
v celkových nákladech 500 tis. Kč, kde požadavek o dotaci bude ve výši 80%tj. 400 tis. Kč a
podíl obce 100 tis. Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování a k podání žádosti.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu pana Šimůnka o činnosti na hradě Kumburk

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti obce v roce 2008

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k provedení inventarizace.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2008 ve výši 100 % ještě
v prosinci 2008 včetně úhrad příslušných daní

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce na začátku roku 2009 podle rozpočtového
provizoria a pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové hospodaření obce
do doby schválení nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na
500 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 k Programu obnovy vesnice Obce Syřenov.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru od Mikroregionu Tábor – oplocení sportovního
hřiště Žďár u Kumburku v celkové hodnotě 125tis. Kč do vlastnictví obce Syřenov

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím půjčky Pavlu Stopovi ve výši 10.000Kč na
rekonstrukci koupelny. Poskytnutá půjčka bude úročena 4% roční úrokovou mírou a bude
splacena do konce roku 2009. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy a k jejímu
podpisu.

Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva obce

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál vše dobré v novém roce a veřejné zasedání
zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil

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

Ověřovatel zápisu Radek Fejfar…………………………………………………

Zapsal: V.Kraus

Příloha č. 1
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Syřenov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
%
Okrsky
platných
v
účast
obálky hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky v %
hlasů
1
1 100.00 165
92
55.76 92
92
100.00
Platné
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
1
Komunistická str.Čech a Moravy
10
10.86 X
15 Starostové pro Liberecký kraj
43
46.73 X
18 Strana zelených
0
0.00 X
22 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A ROZUMNÍ 0
0.00 X
29 Koalice pro Liberecký kraj
0
0.00 X
30 Str.pro otevřenou společnost
2
2.17 X
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
0
0.00 X
Strana

Platné
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
37 SDŽ-Strana důstojného života 0
0.00 X
3.26 X
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 3
47 Občanská demokratická strana 12
13.04 X
48 Česká str.sociálně demokrat. 20
21.73 X
52 Česká strana národně sociální 0
0.00 X
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1
1.08 X
57 Unie pro sport a zdraví
1
1.08 X
Strana

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
Počet
Okrsky
%
volených
v
obálky účast
obálky
hlasy platných
členů celkem zpr. v % seznamu
v%
hlasů
45
587
587 100.00 348 349 132 665 38.08 132 453
129 668 97.90
Platné
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
1
Komunistická str.Čech a Moravy
18 018 13.89 X
15 Starostové pro Liberecký kraj
17 878 13.78 X
18 Strana zelených
6 415 4.94 X
0.41 X
22 NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A ROZUMNÍ 538
29 Koalice pro Liberecký kraj
4 984 3.84 X
7 937 6.12 X
30 Str.pro otevřenou společnost
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
312
0.24 X
Strana

Platné
Předn.
hlasy
hlasy
číslo
název
celkem v %
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 111 0.85 X
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 522 1.17 X
47 Občanská demokratická strana 29 187 22.50 X
48 Česká str.sociálně demokrat. 34 749 26.79 X
52 Česká strana národně sociální 149
0.11 X
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 157 0.89 X
57 Unie pro sport a zdraví
5 711 4.40 X
Strana

Příloha č. 2
Pasport místních a účelových komunikací
Místní název

číslo

Kategorie

Délka
(m)
2330

délky dle druhů povrchu

1 Klepanda - Kumburk

místní komunikace III.tř.

2 Klepanda - Palas

místní komunikace III.tř.

500 celá zpevněná - recyklát

850 m asfaltobeton, 950 m živičné, 530 m štěrk

3 Klepanda - Nová Ves nad Pop

účelová komunikace

900 600 m štěrk, 300 m nezpevněná

4 Syřenov - Chloumek

účelová komunikace

980 nezpevněná

5 K lomu

účelová komunikace

980 živičný povrch

6 Potůčky

účelová komunikace

150 zpevněná - štěrk

7 Na Kumburk

účelová komunikace

230 zpevněná - štěrk

8 Kampelíkův mlýn- ke Kumburku

účelová komunikace

1370 zpevněná - štěrk

9 Prodejna - hájovna Špůr

místní komunikace III.tř.

570 570 zpevněná - recyklát

10 Hájovna Špůr - lesem na křižovatku

účelová komunikace

420 420 m zpevněná cesta lesem

11 Škola - dílny

účelová komunikace

380 celá zpevněná - recyklát

12 Svoboda - Chmelík - Vejnar

účelová komunikace

400 160 m štěrk , 240 m nezpevněná

13 Knap - Hrdličková

účelová komunikace

240 160 zpevněná - recyklát, 80 nezpevněná

14 Špůr - na Krsmol

účelová komunikace

860 nezpevněná

15 Špůr - Ke Kumburku

účelová komunikace

560 nezpevněná

16 Syřenov - pěšinkama k Újezdci

účelová komunikace

160 nezpevněná

17 Újezdec - vedle studny

účelová komunikace

150 70 m štěrk, 80 m nezpevněná

18 Újezdec - ke Křížom

účelová komunikace

120 zpevněná - štěrk

19 Újezdec - k Suchardom

účelová komunikace

60 zpevněná - štěrk

20 Újezdec - Vik - potůčky

účelová komunikace

21 Újezdec - zkratka na Soběraz

účelová komunikace

22 Újezdec - za hájovnu

účelová komunikace

23 Újezdec - do Bradlecké Lhoty - Lipina

účelová komunikace

1100 nezpevněná

24 Újezdec - Ježková - Bradlec

účelová komunikace

480 nezpevněná

25 Újezdec - ze silnice na Bradlec

účelová komunikace

950 zpevněná - štěrk

26 Újezdec - ke koupališti Br. Lhota

účelová komunikace

160 zpevněná - štěrk

27 Újezdec - Novotný

účelová komunikace

200 zpevněná - šterk

28 Újezdec - Žďár zkratka lesem

účelová komunikace

500 nezpevněná

29 Újezdec - Pěšinkama

účelová komunikace

420 nezpevněná

30 Újezdec - Sál - pod Kumburk

účelová komunikace

980 nezpevněná

31 Žďár - obec

místní komunikace III.tř.

660 celá zpevněná - recyklát

32 Žďár - Bláha k hasičárně

účelová komunikace

180 zpevněná - štěrk

33 Žďár - Krejčí do pole

účelová komunikace

250 100 m 3těrk, 150 m nezpevněná

34 Žďár - Horákovi, Hušněr

účelová komunikace

35 Žďár - za Holečkem do pole

účelová komunikace

475 155 štěrk, 320 m nezpevněná

36 Žďár - za Domlátilem k lesu

účelová komunikace

120

37 Žďár - za Valentovou

účelová komunikace

450 80 m štěrk, 370 m nezpevněná

38 Žďár -Valentová k lesu

účelová komunikace

320 nezpevněná

39 Žďár - Čurdová -Kraus

účelová komunikace

230 zpevněná

40 Žďár - Čurdová k Ploužnici

účelová komunikace

35 zpevněná - štěrk

41 Žďár - Čurdová - Buchar

účelová komunikace

290 zpevněná - Štěrk

42 Žďár - Novákovi k lesu

účelová komunikace
Celkem:

Legenda:
Syřenov
Újezdec
Žďár u Kumburku

750 50 m štěrková, 700 m nezpevněná
75 nezpevněná
180 30 m štěrk, 150 m nezpevněná

80 zpevněná - štěrk
zpevněná - štěrk

186 Nezpevněná
20431

Příloha č. 3
Obec Syřenov

KEO 7.51 / Uc06x
zpracováno: 28.11.2008
strana :
1

Rozpočtové opatření č. 2 / 2008
Finanèní oddìlení pøedkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpoètu:

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmìna

po zmìnì text

231 20 00000000 0000 0000 1111 000
330000.00
17000.00
347000.00 Daò z pøíjmù fyz.osob ze záv.è
231 20 00000000 0000 0000 1112 000
80000.00
-16905.00
63095.00 Daò z pøíjmù fyz.osob ze sam.v
231 20 00000000 0000 0000 1121 000
415000.00
104000.00
519000.00 Daò z pøíjmù práv.osob
231 20 00000000 0000 0000 1211 000
640000.00
104000.00
744000.00 Daò z pøidané hodnoty
231 20 00000000 0000 0000 1334 000
0.00
1139.00
1139.00 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìd
231 10 00098193 0000 0000 4111 000
0.00
12766.00
12766.00 Neinvest.pøij.transfery z všeo
Paragraf: 0000
celkem: 1465000.00
222000.00 *

PŘIJMY

celkem: + 222000.00

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

zmìna

po zmìnì text

7) 231 30 00000000 0000 2212 5169 000
30000.00
-23000.00
7000.00 Nákup služeb j.n.
8) 231 30 00000000 0000 2212 6121 000
60000.00
54000.00 114000.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 2212
celkem:
90000.00
31000.00 * Silnice
9) 231 30 00000000 0000 2310 5169 000
10000.00
5000.00
15000.00 Nákup služeb j.n.
10) 231 30 00000000 0000 2310 5171 000
20000.00 -15000.00
5000.00 Opravy a udržování
Paragraf: 2310
celkem:
30000.00
-10000.00 * Pitná voda
11) 231 10 00000000 0000 3113 5321 035
0.00
20540.00
20540.00 Neinvestièní dotace obcím
12) 231 10 00000000 0000 3113 5909 000 130000.00 -130000.00
0.00 Platba na žáky Mìstu Lomnice n
Paragraf: 3113
celkem: 130000.00 -109460.00 * Základní školy
13) 231 30 00000000 0000 3322 5171 000
70000.00 -20000.00
50000.00 Opravy hradu Kumburk
Paragraf: 3322
celkem:
70000.00
-20000.00 * Zachování a obnova kulturních
14) 231 30 00000000 0000 3341 5171 000
0.00
70000.00
70000.00 Opravy a udržování
Paragraf: 3341
celkem:
0.00
70000.00 * Rozhlas a televize
15) 231 30 00000000 0000 3399 5194 000
10000.00
-6000.00
4000.00 Vìcné dary
16) 231 30 00000000 0000 3399 5492 000
5000.00
4000.00
9000.00 Dary obyvatelstvu
Paragraf: 3399
celkem:
15000.00
-2000.00 * Ostatní záležitost kultury, cí
17) 231 30 00000000 0000 3419 6121 000 300000.00 163000.00 463000.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 3419
celkem: 300000.00 163000.00 * Ostatní tìlovýchovná èinnost
18) 231 30 00000000 0000 3612 5171 000
10000.00 -10000.00
0.00 Opravy a udržování
Paragraf: 3612
celkem:
10000.00
-10000.00 * Bytové hospodáøství
19) 231 30 00000000 0000 3631 5154 000
70000.00
-4000.00
66000.00 Elektrická energie
20) 231 30 00000000 0000 3631 5171 000 100000.00
-83000.00
17000.00 Opravy a udržování
Paragraf: 3631
celkem: 170000.00 -87000.00 * Veøejné osvìtlení
21) 231 30 00000000 0000 3722 5169 000 160000.00
16000.00 176000.00 Nákup služeb j.n.
Paragraf: 3722
celkem: 160000.00
16000.00 * Sbìr a svoz komunálních odpadù
22) 231 30 00000000 0000 5512 5139 000
30000.00 -10000.00
20000.00 Nákup materiálu j.n.
23) 231 30 00000000 0000 5512 5156 000
3000.00
-3000.00
0.00 Pohonné hmoty a maziva
24) 231 30 00000000 0000 5512 5222 000
4000.00
7500.00
11500.00 Neinvestièní dotace obèanským
Paragraf: 5512
celkem:
37000.00
-5500.00 * Požární ochrana - dobrovolná è
25) 231 30 00098193 0000 6115 5021 000
0.00
8791.00
8791.00 Ostatní osobní výdaje
26) 231 30 00098193 0000 6115 5139 000
0.00
3022.00
3022.00 Nákup materiálu jinde nezaøaze
27) 231 30 00098193 0000 6115 5173 000
0.00
489.00
489.00 Cestovné (tuzemské i zahranièn
28) 231 30 00098193 0000 6115 5175 000
0.00
464.00
464.00 Pohoštìní
Paragraf: 6115
celkem:
0.00
12766.00 * Volby do zastupitelstev územní
29) 231 30 00000000 0000 6171 5021 000
65000.00
3000.00
68000.00 Ostatní osobní výdaje
30) 231 30 00000000 0000 6171 5137 000
45000.00
-7000.00
38000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
31) 231 30 00000000 0000 6171 5139 000
20000.00
10000.00
30000.00 Nákup materiálu j.n.
32) 231 30 00000000 0000 6171 5162 000
30000.00
1500.00
31500.00 Služby telekomunikací a radiok

Rozpočtové opatření č. 2 / 2008
Finanèní oddìlení pøedkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpoètu:
33)
34)
35)
36)
37)

231 30 00000000 0000 6171 5163 000
12000.00
1000.00
13000.00 Služby penìžních ústavù
231 30 00000000 0000 6171 5169 000
40000.00
16000.00
56000.00 Nákup služeb j.n.
231 30 00000000 0000 6171 5173 000
10000.00
-7000.00
3000.00 Cestovné (tuzemské i zahranièn
231 10 00000000 0000 6171 5660 000
0.00
10000.00
10000.00 Neinvestièní pùjè.prostøedky o
231 30 00000000 0000 6171 6121 000 545600.00
6457.00 552057.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 6171
celkem: 767600.00
33957.00 * Èinnost místní správy
38) 231 30 00000000 0000 6399 5362 000
0.00
500.00
500.00 Platby daní a poplatkù státním
Paragraf: 6399
celkem:
0.00
500.00 * Ostatní finanèní operace
Organizace: Domov dùchodcù Semily
39) 231 10 00000000 5001 6171 5321 000
Paragraf: 6171
celkem:
0.00
Organizace: Město Lomnice nad Pop.

0.00
6468.00
6468.00 Neinvestièní transfery obcím
6468.00 * Èinnost místní správy

40) 231 10 00000000 5005 3113 5321 000
Paragraf: 3113
celkem:
0.00
Organizace: Město Turnov

0.00 132827.00 132827.00 Neinvestièní dotace obcím
132827.00 * Základní školy

41) 231 10 00000000 5008 3113 5321 000
Paragraf: 3113
celkem:
0.00
Organizace: Mikroregion Tábor

0.00
12442.00
12442.00 Neinvestièní transfery obcím
12442.00 * Základní školy

42) 231 10 00000000 5111 3639 5329 000
25000.00 -13000.00
12000.00 Ostatní neinvest.dotace veøejn
Paragraf: 3639
celkem:
25000.00
-13000.00 * Komunální služby a územní rozv

VÝDAJE

celkem: + 222000,-00

Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov dne 28.11.2008

Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………

Příloha č. 4
Opravy hradu Kumburku 2000 - 2008

ROK

Název akce

2000 Oprava čelní zdi velkého sklepa
2001 Oprava klembičky
2002

Oprava opěrného pilíře paláce
Stavba dřevěné vyhlídky

2003 Zajištění východní plášťové hradby
2004

Zajištění západního pilíře

2005 Zajištění plášťové hradby západního pilíře
Izolace sklepa proti vsaku vody
2006

2008

Podíl
Práce
obce Sdružení
(tis. Kč) (tis. Kč)

Akce
celkem
(tis.Kč)

90 okresní úřad Semily

5

0

95

100 okresní úřad Semily

0

15

115

69,9 okresní úřad Semily

10,1

0

80

0

40

96

226

0

154,7

49

129

20

20 Krajský úřad Lib. Kraje

30

100 Ministerstvo kultury HP
100 Ministerstvo kultury HP

54,7
0

80 Krajský úřad Lib. Kraje
200 Ministerstvo kultury HP

0

30

230

60 Krajský úřad Lib. Kraje

0

65,7

125,7

400 Ministerstvo kultury AD

50

0

450

Panenská věž 2. etapa

200 Krajský úřad Lib. Kraje

0

0

200

Panenská věž 2. etapa

200 Ministerstvo kultury AD

0

0

200

Okružní hradba 1. etapa

400 Ministerstvo kultury AD

0

450

255,7

2495,4

Zajištění bran
Panenská věž 1. etapa

2007

Dotace
(tis. Kč) Poskytovatel dotace

CELKEM:

2019,9

50
219,8

HP…..Havarijní program Ministerstva kultury
AD…..Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

Příloha č.5.

D O D A T E K č.5
ke schválenému místnímu programu obnovy vesnice Obce Syřenov ze dne 7.2.1997

1) Zpráva naplňování místního Programu obnovy venkova
V souladu se schváleným POV došlo k realizaci podstatné části programu. Úspěchem je i skutečnost,
že se podařilo zvýšit demografickou křivku – oproti 194 obyvatel v roce
1997 je v obci hlášeno 218 obyvatel. Nyní k jednotlivým navrženým akcím:
a)Na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí se podařilo
-přestěhovat místní knihovnu z budovy bývalé školy v Syřenově do budovy Obecního úřadu
v Syřenově (Kampeličky), kde se do nové místnosti pořídil počítač s přístupem na internet, který je
veřejnosti přístupný. O knihovnu se starají dvě studentky a mají jednou týdně výpůjční hodiny.
- obecnímu kronikáři se podařilo sestavit Kroniku obce Syřenov, která je v jednom vyhotovení
archivována a v jednom vyhotovení je k dispozici pro potřeby občanů. Kronika se neustále
zdokonaluje doplňováním fotodokumentace…
b)Na úseku zachování, obnovy a udržování venkovské zástavby se podařilo:
- uskutečnila se rekonstrukce prodejny, kterou obec odkoupila od Jednoty. Tuto prodejnu obec
pronajala místní podnikatelce, která provozuje obchod se smíšeným zbožím . Obyvatelstvo je s touto
službou spokojeno. Na tuto akci obdržela obec dotaci
- nad touto prodejnou, kde bývala původně rovná střecha, byl vybudován obecní podkrovní byt se
sedlovou střechou. Na tuto akci obdržela obec od státu příspěvek 320 tis. Kč
-V budově bývalé školy byly zbudovány 2 nájemní byty. Na tuto akce obdržela obec od státu
příspěvek 2x 320 tis. Kč. Byty byly pronajaty mladým rodinám.
- V budově bývalé školy byla provedena rekonstrukce společenské místnosti, na kterou získala obec
z POV dotaci
c) Na úseku úpravy veřejného prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti
- zatím se podařilo vyměnit 4 autobusové čekárny za nové, dřevěné. Na tyto akce obdržela obec dotace
- podařilo se provést následující rekonstrukce obecních cest – cesta od prodejny k myslivně
v Syřenově, obecní cesta od čp.1 v Syřenově, obecní cesta od čp32 v Syřenově, částečně obecní cesta
Žďár u Kumburku. Při těchto rekonstrukcích byla použita technologie recyklátu z asfaltových silnic (
dálnic), který se zatáhl asfaltovým postřikem a drtí. Podařilo se provést rekonstrukci obecní cesty od
Klepandy ke Kumburku, kde byl na úseku cca 800 m délky cesty položen nový asfaltobetonový
povrch. Některé rekonstrukce cest byly dotovány z POV.
-Na sportovním a dětském hřišti v Syřenově se provedla kompletní rekonstrukce antukové plochy se
stavbou lehkého dřevěného zázemí, provedla se výměna plotů a vyrovnání sloupů. Na tuto akci získala
obec dotaci prostřednictvím MR Tábor. Byla zahájena výstavba sportovního a dětského areálu Žďár u
Kumburku, kde bylo v roce 2006 vybudováno sportovní hřiště s antukovým povrchem. Na tuto akci
obdržela obec Syřenov dotaci od krajského úřadu ve výši 250 tis. Kč. V roce 2007 pokračovala
výstavba sportovního a oddechového areálu Žďár 2. etapou, která představuje vybudování technického
objektu ( kuchyňka, sklad , WC a krytá terasa), chodníku s přístupovou komunikací a žumpy. V tomto
roce se podařila vystavět hrubá stavba. V roce 2008 byla výstavba sportovního areálu Žďár u
Kumburku dokončena . Na tuto akci obdržela obec Syřenov dotaci od Krajského úřadu Libereckého
kraje ve výši 360 tis. Kč.
V roce 2008 byla zahájena obnova budovy radnice v Syřenově, na kterou obec obdržela od
Libereckého kraje dotaci ve výši 384 tis. Kč. Obnova radnice bude dokončena v roce 2009.
-Mezi Syřenovem a Klepandou bylo zbudováno nové veřejné osvětlení, provedla se částečná
rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Na tuto akci získala obec z POV dotaci.
- bylo instalováno celkem 5 laviček a jeden stůl - dotace prostřednictvím MR Tábor

- byly opravena socha P.Marie ve Žďáru u Kumburku , socha P.Marie v Syřenově, Kříž v Syřenově, v
Újezdci a ve Žďáru u Kumburku, památník padlých v Syřenově. Na těchto akcích se podílel Krajský
úřad Libereckého kraje svým grantem.
- probíhaly opravy hradu Kumburk, na kterých se kromě obce podílelo i Sdružení pro záchranu hradu
Kumburk a dotacemi stát i Krajský úřad Libereckého kraje. Oprava hradu se podařila zapojit do
programu záchrany architektonického dědictví. Prostřednictvím tohoto programu a příspěvku
Libereckého kraje byly poskytnuty na opravu Panenské věže v roce 2006 a 2007 dotace v celkové výši
800 tis. Kč. V roce 2008 byla zahájena další velká oprava – tzv. okružní hradby. Díky dotaci od
Ministerstva kultury ve výši 400 tis. Kč se podařilo uskutečnit první etapu oprav. Oprava okružní
hradby bude pokračovat i v roce 2009 a 2010.

2) Seznam akcí, které bude Obec Syřenov realizovat v letech 2009 – 2010 :

Rok

Název akce:

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010

Rekonstrukce Kampeličky – dokončení
Rekonstrukce požární nádrže v Syřenově
Oprava hradu Kumburk – Parkánová hradba
Rekonstrukce obecních cest
Tvorba územního plánu obce
Oprava veřejného rozhlasu
Oprava veřejného osvětlení
Oprava hradu Kumburk
Rekonstrukce obecní cesty Syřenov
Dokončení územního plánu obce

Cena
celkem
300
500
450
5000
200
100
100
450
500
50

Zpracoval ing. Vlastimil Kraus, starosta obce Syřenov

Schváleno obecním zastupitelstvem obce Syřenov dne 28.11.2008

( tis. Kč)
Podíl
obce
262
100
50
500
100
50
50
50
100
50

Dotace
(předpoklad)
38
400
400
4500
100
50
50
400
400
0

