O B E C
Obecní úřad Syřenov

SY Ř E N O V

Syřenov 68

512 51 Lomnice nad Popelkou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor povinně zveřejňovaných informací podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která
stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a
2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Název:

Obec Syřenov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Důvod a způsob založení: Zákon o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
datum vzniku 24.11.1990 , činnost: všeobecná veřejná správa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Organizační struktura:
Starosta:
Ing. Vlastimil Kraus
Místostarostka:
Renata Hrdličková
Ostatní členové zastupitelstva obce: Milan Bláha, Radek Fejfar, Bohumil Holeček,
Kateřina Nováková, Roman Svoboda
Obec Syřenov není zřizovatelem příspěvkové organizace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kontaktní spojení :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Kontaktní poštovní adresa: Obec Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Adresa úřadovny (sídlo): Obec Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Úřední hodiny :
Středa od 18:00 hod. do 20:00 hod.
Telefonní čísla :
starosta 723 251 467, místostarostka: 607 500 041
Čísla faxu:
není
Adresa internet. stránky: http://www.syrenov.cz/
Adresa e-podatelny
obecsyrenov@tiscali.cz
Další elektronické adresy: Datová schránka 3yfbs5n

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Případné platby lze poukázat - bezhotovostně na účet: 8322581 /0100
- v hotovosti:
úřadovna OÚ Syřenov č.p. 68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. IČ:
00276189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. DIČ : CZ00276189
Obec Syřenov není plátcem DPH.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Územní plán Syřenov: http://www.syrenov.cz/index.php/uzemni-plan-obce
Obecně závazné vyhlášky: http://www.syrenov.cz/index.php/vyhlasky
Zápisy ze zasedání zastupitelstva: http://www.syrenov.cz/index.php/zapisy
8.2 Rozpočet obce Syřenov:
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce:
schválený rozpočet: (Kč)
Rozpočet po úpravě:(Kč)
Příjmy:
Výdaje:
Příjmy:
Výdaje:
Rok 2018: 3150.000,- 3150.000,4289.210,04 3720.245,21
Rok 2019: 3440.440,- 3440.440,3942.739,5
3881.877,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Žádosti o informace: - ústní : úřadovna OÚ Syřenov č.p. 68
- písemné: Obecní úřad Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Syřenov
- elektronicky: email: obecsyrenov@tiscali.cz
datová schránka 3yfbs5n
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Příjem žádostí a dalších podání : žádost, stížnost, předložit návrh, podnět, či jiné dožádání lze
podat ústně nebo písemně na obecním úřadě Syřenov nebo
prostřednictvím e-mailové podatelny nebo datové schránky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání v termínu uvedeném v poučení rozhodnutí.
Odvolání lze podat písemně na obecní úřad Syřenov nebo prostřednictvím datové
schránky.
Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Formuláře: pro podání žádosti o poskytnutí informace dle výše uvedeného zákona není vydán
zvláštní formulář.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Naleznete zde: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Předpisy
14.1 Přehled nejčastěji používaných zákonů ( vždy v platném znění):
Ústava ČR úst. zák. č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb.
Zákon o obcích 128/2000 Sb.
Občanský zákoník 89/2012 Sb.
Zákon o státní kontrole 552/1991 Sb.
Zákon o zpracování osobních údajů 110/2019 Sb.
Zákon správní řád 500/2004 Sb.
Zákon daňový řád 280/2009 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.
Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu 21/2006 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel 133/2000 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.
Nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev v obcích 37/2003 Sb.
Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb.
a další……

14.2. Vydané právní předpisy – platné obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Syřenov
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazné vyhlášky jsou každému přístupny na obecním úřadě v Syřenově a na internetových
stránkách obce
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem nebyl vydán .
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace nebylo v roce 2017, 2018 a
2019 vydáno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy Obce Syřenov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném
znění naleznete zde:
Výroční zpráva o činnosti obce Syřenov v oblasti poskytování informací za rok 2019 podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Počet podaných žádostí o informace ……………………………….………... .1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti………… ……………… …...0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí………………………………..…....0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ….není
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení……………………………0
Výčet poskytnutých výherních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výherních
licencí……………………………………………………………… 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení…………………………………………………………………. 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona………………… nejsou

Aktualizace provedena k 30.01.2020.
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

