
 

 

Zápis č.1/2018 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 09.02.2018 od 19.00 

hod. v místním pohostinství Na Klepandě. 

 

Přítomno:     6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven),     6 občanů,    4 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  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 znečištění vodního zdroje v Syřenově 

2) Zpráva z  inventarizace obecního majetku 

3) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2017 

4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2017 

5) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2017 

6) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2017 

7) Žádost o poskytnutí daru spolku Život bez bariér, z.ú.  a  Sdružení pro záchranu hradu 

Kumburku,o.s. 

8) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce 

9) Prodej obecních pozemků 

10) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2018 

11) Schválení rozpočtového výhledu 2019 – 2022 

12) Schválení změny postupu realizace plánu společných zařízení v rámci KPÚ Syřenov 

13) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice 

jednotky požární ochrany Syřenov 

14) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Podpory jednotek požární 

ochrany obcí Libereckého kraje 

15) Výběr zhotovitele akce „Oprava vnější hradby u 1. brány v areálu hradu Kumburk“ 

16) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s 

17) Různé informace a diskuse 

18) Rekapitulace usnesení 

19) Závěr 
 

Výsledek hlasování : Pro    6 členů zastupitelstva         Proti: nikdo      Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově 

          Starosta informoval o znečištění vodního zdroje v Syřenově, ke kterému došlo v úterý 

2.1.2018. Po potvrzení znečištění vodního zdroje ze strany vlastníka vrtu (zemědělská 

společnost ZEOS Lomnice a.s.)   informoval odběratele vody formou SMS zpráv, že do 

odvolání není voda dodávaná obecním vodovodním řadem pitná. Po týdenním čištění vodního 

zdroje byly objednány kontrolní vzorek vody, který byl odebrán ve středu 17.ledna. Výsledek 

byl znám v úterý 23.ledna – voda splňuje požadavky na pitnou vodu. O tomto výsledku 

starosta informoval odběratele SMS zprávou . K danému bodu programu se vyjádřil i pan 

Radek Fejfar, který je zaměstnancem ZEOS Lomnice a.s. a uvedl, že je vrt dostatečně zajištěn 

proti vniknutí povrchové vody a že se tomuto znečištění nedalo předejít. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce i zástupce zemědělské společnosti 

ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje v Syřenově.  

 

Výsledek hlasování : Pro  6 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,      Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*   * * 

 

 

Ad 2) Zpráva z inventarizace obecního majetku 

           Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci 

obecního majetku k 31.12.2017.   Zpráva je uvedena v příloze č.1 tohoto zápisu. 

           Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o inventarizaci obecního majetku k datu 31.12.2017 

 

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,      Proti: nikdo            Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 
 

*   * * 

 

 

Ad 3) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2017 

            Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatelstva 

obce Syřenov za rok 2017:  

Stav k     1.1.2017:  205      narození: 1         přistěhování: 6           úmrtí : 2       odstěhování: 4 

Stav k 31.12.2017:  206  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Zprávu z evidence obyvatelstva obce 

Syřenov za rok 2017 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,   Proti: nikdo,     Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 
*   * * 

 



 

 

Ad 4) Zpráva o hospodaření obce za rok 2017 

          Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2017. Zpráva je 

uvedena v  příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

              Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2017 

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,        Proti: nikdo,         Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  *  * 

 

Ad 5) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2017 

            Starosta informoval o výsledku nakládání s komunálním odpadem obce Syřenov za 

rok 2017:   VÝDAJE: 

-  směsný komunální odpad (popelnice a pytle)…….50,53 t…..SKS s.r.o………197.184,-Kč 

-  objemný odpad ( kontejnery)……………………..   9,47 t..TS a Pedersen……..20.815,-Kč 

                       mezisoučet netříděný odpad celkem:   60,00 t ………………        217.999,-Kč 

- třídění PLAST  ( Pedersen, SKS s.r.o.)…………….1.08 t 

- třídění SKLO   ( Pedersen, SKS s.r.o.)……………. 1.97 t 

- třídění PAPÍR ( Lipkova, Pedersen, SKS)………… 1.46 t 

                       mezisoučet tříděný odpad celkem…….4,51 t  ………………..….    3.732,- Kč 

                                                                         Celkem úhrada za odpady: ……221.731, -Kč 

                   PŘÍJMY: 

- Poplatek za komunální odpady:……………..……………….…………….88.706,- Kč 

- Úhrada od EKO-KOM  za tříděný odpad………………….……………..15.052,50 Kč 

- Úhrada za nájem popelnice………………………………………..…….… 3.040,-Kč 

                                                      Celkem příjem za odpady………  106.798,50 Kč 

                                                                  ROZDÍL Příjmy – Výdaje…….…-114.932,50 Kč 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o nakládání s komunálním odpadem obce 

Syřenov za rok  2017 

Výsledek hlasování:  Pro: 6 členů zastupitelstva obce,     Proti: nikdo,    Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 
*  *  * 

 

Ad 6) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk v roce 2017 

            Starosta informoval o ukončení opravy jihozápadní stěny Hlavní věže v areálu hradu 

Kumburk v celkových nákladech 450 tis, kde podíl obce jako vlastníka je 50 tis. Kč a 

příspěvek Ministerstva kultury v rámci programu záchrany architektonického dědictví je 400 

tis. Kč. Oprava byla provedena v souladu s požadavky státní památkové péče.  

Zpráva o opravě roku 2017 je uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě Kumburk v roce 2017 

Výsledek hlasování:  Pro: 6 členů zastupitelstva obce,      Proti :nikdo,   Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 
*  *  * 



 

 

Ad 7) Žádost o poskytnutí daru spolku Život bez bariér, z.ú.   a  Sdružení pro             

          záchranu hradu Kumburku o.s. 
                  Starosta přednesl žádost spolku Život bez bariér, z.ú.   z Nové Paky o poskytnutí 

daru na rok 2018 ve výši 30.000 Kč. Jedná se o příspěvek k úhradě provozních nákladů 

sociální služby denní stacionář. Starosta dále přednesl žádost o poskytnutí daru Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2018 ve výši 5 tis. Kč. Starosta navrhuje žádostem 

vyhovět a poskytnout  spolku Život bez bariér, z.ú. dar ve výši 25 tis. Kč a Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku o.s. poskytnout dar ve výši 5 tis. Kč. Uvedené částky budou 

začleněny do rozpočtu obce Syřenov na rok 2018. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru spolku Život bez bariér z.ú. na rok 2018 ve výši 

25 tis. Kč a poskytnutí daru Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2018 ve výši 

5 tis. Kč 

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,          Proti: nikdo,     Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 
*   * * 

 

 

Ad 8) Odkoupení pozemku do vlastnictví Obce Syřenov 

          Starosta informuje o stavbě místní komunikace v k.ú. Žďár u Kumburku – přeložka u 

pana Bláhy – polní cesta DPC 15. Projekt předpokládal část stavby provést na části p.p.č.  

3055/2 a tento pozemek již obec po odměření od vlastníka pana Jakuba Bláhy v roce 2015 

odkoupila (p.p.č. 3055/3….145 m2  v katastrálním území Žďár u Kumburku). Stavba 

komunikace byla provedena a zaměřením stavby bylo zjištěno, že odkoupený pozemek  

nepostačuje – je  potřeba od vlastníka pana Jakuba Bláhy odkoupit ještě další část p.p.č. 

3055/2 cca 200 m2.  S vlastníkem tohoto pozemku byl převod předjednán, vlastník s prodejem 

souhlasí. Protože je pozemek zatížen zástavním právem Komerční banky a.s. bude případné 

odkoupení části pozemky podníněno souhlasem věřitele.  Starosta obce navrhuje uvedenou 

část pozemku po odměření geometrickým plánem od vlastníka pana Jakuba Bláhy za 

předjednanou cenu ve výši 100 Kč/ m2  tj. celkem za cca 20.000,-Kč odkoupit, pokud bude 

Komerční banka a.s. s prodejem souhlasit. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části p.p.č. 3055/2 v katastrálním území 

Žďár u Kumburku od vlastníka pana Jakuba Bláhy za účelem dokončení  stavby obecní cesty 

DPC 15 a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2 a to v případě souhlasu věřitele tj. Komerční banky 

a.s.  Starostovi obce se ukládá oslovit vlastníka a zajistit vyhotovení geometrického plánu, 

kterým by se předmětná část pozemku oddělila a vypracovat kupní smlouvu. Starosta obce se 

pověřuje k podpisu této kupní smlouvy k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

 

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,        Proti: nikdo,      Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  * * 



 

 

 

 

Ad 9) Prodej obecních pozemků 

          Starosta přečetl  žádosti pana Josefa  Krause ( Žďár u Kumburku 31) a pana Pavla 

Nováka (Ždár u Kumburku 32)  o odkoupení  obecního pozemku p.p.č. 3003…ostatní plocha 

o výměře 1453 m2  v katastrálním území Žďár u Kumburku (každý žádá o odkoupení části 

uvedeného pozemku dle grafické přílohy žádosti navazující na jejich stávající vlastnictví). 

Starosta navrhuje schválit  zveřejnění záměru obce Syřenov prodat tento pozemek. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

              Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat  p.p.č. 

3003 v katastrálním území  Žďár u Kumburku.. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno 

na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů. 

 

Výsledek hlasování :     Pro: 6 členů zastupitelstva,        Proti: nikdo,      Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

        Starosta dále přečetl žádost pana Martina Bláhy Žďár u Kumburku 2) o odkoupení p.p.č. 

550/2….ost. plocha ost. komunikace o výměře 253 m2  v katastrálním území Žďár u 

Kumburku. Jedná se o pozemek bezprostředně přiléhající k rodinnému domu pana Bláhy a 

stavba polní cesty DPC 15 Žďár u Kumburku je prováděna proto, aby uvedený pozemek byl 

v budoucnu do vlastnictví pana Bláhy převeden. Starosta navrhuje schválit  zveřejnění záměru 

obce Syřenov prodat tento pozemek po odměření malé plochy v severní části tohoto pozemku. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

              Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat část  p.p.č. 

550/2 v katastrálním území  Žďár u Kumburku po odměření geometrickým plánem.  

Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 

15 dnů. 

 

Výsledek hlasování : Pro: 5 členů zastupitelstva,  Proti: nikdo,    Zdrželi se:  1 (M.Bláha) 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 
*  * * 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 10) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2018 

           Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2018 v celkových příjmech  

3100.000,-Kč a v celkových výdajích 3100.000-Kč . Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl na úřední desce obce Syřenov i v elektronické podobě 

na internetových stránkách obce vyvěšen 24.01.2018  tj. více než 15 dnů před jeho 

projednáním a schválením .   

Starosta navrhl doplnit návrh rozpočtu o následující položky a opravy:              

Příjmy: Pol. 1122….daň z příjmu PO  za obce….. + 47.690,- 

             Pol. 1334…. odnětí ZPF……………......   +   2.310,- 

                                     Příjmy celkem:………..    + 50.000,- 

 

Výdaje: Par 3699 Pol 5362 daň z příjmu za obec …+47.690,- 

              Par 6171 Pol 5362 daně………………….. +  2.310,- 

              Par 3639 Pol 5171…oprava veř. rozhlasu.. – 40.000,- 

              Par 5512 Pol 5171 .. oprava vozidla JSDH + 40.000,- 

              Par 5512 Pol 6121…odstr. nádrže Újezdec – 20.000,- 

              Par 6171 Pol 6130… Odkoupení pozemku  + 20.000,- 

                                           Výdaje celkem              :  +50.000 

 

Starosta navrhuje návrh vyrovnaného rozpočtu obce Syřenov na rok 2018  po doplnění 

v celkových příjmech 3150 tis. Kč a v celkových výdajích 3150 tis. Kč schválit. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Syřenov na rok 2018 v celkových 

příjmech 3150.000,-Kč a v celkových výdajích 3150.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,    Proti: nikdo,    Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2018 je uveden v příloze č.4 tohoto  zápisu. 

 

 
*  * * 

 

Ad 11) Schválení rozpočtového výhledu 2019 - 2022 

            Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce  v letech 2019 až 

2022. Rozpočtový výhled je v příloze č. 5 tohoto zápisu. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce  v letech 2019 až 2022 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,    Proti: nikdo,    Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 
 

 

*  *  * 



 

 

Ad 12) Schválení změny v postupu realizace plánu společných zařízení v rámci KPÚ  
              Starosta informoval o plnění schváleného plánu realizace společných zařízení 

v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Syřenov a Žďár u Kumburku. Plán postupu 

realizace byl schválen 14.6.2013 sborem zástupců a poté i zastupitelstvem obce Syřenov. 

První dvě priority již byly provedeny – HPC 1 ( cesta od Klepandy přes kravín Syřenov až 

k vrtu na konec hranice obce dokončena v roce 2016) a DPC 15 ( cesta kolem pana Bláhy 

Žďár u Kumburku – dokončuje se). Jako třetí je navržena VPC 6 ( cesta vedle pana Ing. Vika 

v Újezdci). Starosta navrhuje schválit změnu postupu realizace takto:  

1. Cesta HPC 1 … provedeno (cesta kravín Syřenov, 

2. Cesta DPC 15…dokončuje se ( Bláha Žďár) 

3. Cesta HPC 2…. předpoklad realizace 2019-2020 (cesta od kravína Syřenov ke Žďáru 

 

V diskusi byla konstatována důležitost tohoto rozhodnutí a bylo navrženo odložit hlasování 

v tomto bodě do příštího veřejného zasedání 
 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 13) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice  

            jednotky požární ochrany Syřenov 

              Starosta informoval o dotačním programu ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kde lze 

žádat o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice. Dotační program na rok 2018 

zatím nebyl vyhlášen, ale lze předpokládat obdobné podmínky jako v roce 2017 tj. dotaci lze 

žádat v max. výši 4,5 mil. Kč a dotace může být poskytnuta do 50% způsobilých výdajů. 

Žádost se podává 31.5 roku předcházejícím realizace stavby prostřednictvím příslušného 

HZS. Hrubý odhad způsobilých výdajů stavby požární zbrojnice v Syřenově je 5544 tis.. Kč, 

starosta proto navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice 

v Syřenově dle projektové dokumentace pana Stanislava Drábka z dubna 2017 a to ve výši 

2772 tis. Kč. Zbytek finančních prostředků navrhuje zajistit vlastními prostředky, bankovním 

úvěrem a případnou dotací od Libereckého kraje. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti v roce 2018 generálnímu ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace ve výši 2772tis. Kč  na stavbu nové 

požární zbrojnice v Syřenově dle projektové dokumentace pana Stanislava Drábka z dubna 

2017, kde je odhad způsobilých výdajů 5544 tis. Kč.  Termín realizace bude v žádosti uveden 

03/2019 – 12/2020. Starostovi obce se ukládá vypracovat žádost o poskytnutí dotace a zajistit 

její včasné podání . 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,     Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo  

Usnesení  bylo schváleno. 
 

 

 

*  * * 

 



 

 

Ad 14) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Podpory jednotek  

             požární ochrany obcí Libereckého kraje 

             Starosta informoval o vyhlášení dotačního programu Libereckého kraje „Podpora 

jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“, kde  mimo jiné lze požádat i na opravu 

staršího dopravního automobilu JSDH. Podle sdělení velitele JSDH Syřenov pana Jiřího 

Fišara se oprava našeho dopravního automobilu bude týkat pořízení tažného zařízení, pořízení 

signalizačního zařízení – majáky, pořízení barevného označení auta a pořízení základního 

vybavení vozidla požární ochrany  vše v předpokládaných nákladech 166 tis. Kč. Maximální 

výše dotace Libereckého kraje je ve výši 60 %, termín podání žádosti 19.3.2018.  Starosta 

navrhuje žádost o poskytnutí dotace podat. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Libereckému kraji o poskytnutí dotace 

z Programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ na opravu staršího 

dopravního automobilu JSDH Syřenov v celkových nákladech 166 tis.Kč včetně DPH tj, 

žádost o poskytnutí dotace ve výši 50% tj. 83tis. Kč.  

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,    Proti: nikdo     Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  * * 

Ad 15)  Výběr zhotovitele akce  „Oprava vnější hradby u první brány v areálu hradu    

             Kumburk“ 

            Starosta informoval o obeslání 3 firem se žádostí o zaslání cenových nabídek na akci 

„Oprava vnější hradby u první brány“ v areálu hradu Kumburk, která by se měla v případě 

poskytnutí příspěvku ministerstva kultury v tomto roce uskutečnit. Starosta navrhuje vybrat  

„Zednické práce Tomáš Šimůnek, Žireč 108, IČ: 63185563.  Nabídnutá cena  provedení akce 

je 450.000 Kč včetně DPH. Zbylé dvě oslovené  firmy v odpovědi uvedly, že se akce 

nemohou z důvodu pracovní vytíženosti zúčastnit. Pan Tomáš Šimůnek jako fyzická osoba na 

hradě Kumburk opravy prováděl v minulých letech a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. 

 Akce bude provedena v případě poskytnutí příspěvku z Programu záchrany 

architektonického dědictví v roce 2018 . 

            

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

              Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava vnější hradby u první 

brány“  v areálu hradu Kumburk  v roce 2018  „Zednické práce Tomáš Šimůnek, Žireč 108, IČ: 

63185563. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo v celkovém 

rozsahu 450 tis. Kč, kde bude mimo jiná ustanovení i podmínka obce Syřenov, že realizace 

této akce bude v případě poskytnutí příspěvku z Programu záchrany architektonického 

dědictví. 

Výsledek hlasování:   Pro:  6  členů zastupitelstva obce,   Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*   * * 

 



 

 

Ad 16) Smlouva o  zřízení věcného břemene- služebnosti  

          Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. Smlouva se týká stavby  „Syřenov, Žďár p 510/17, Klouček – kabel NN  VB“   

a to přes  p.p.č. 3126  v katastrálním území Žďár u Kumburku – obecní cesta. Věcné břemeno 

bude této firmě zaručovat umožnění zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást 

distribuční soustavy – podzemní  kabelové vedení  NN a přípojková skříň a také provádět její 

obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení: 

         Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-4011910/009  s firmou  ČEZ Distribuce, a.s.  Věcné břemeno se bude 

týkat obecního  pozemku č. 3126 v katastrálním území Žďár u Kumburku  a stavby 

„Syřenov,Žďár p.510/17,  Klouček – kabel NN  VB“ Starosta obce se pověřuje k podpisu této 

smlouvy. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 členů zastupitelstva obce,   Proti: nikdo,     Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

*   * * 

Ad 17) Různé informace a diskuse 

 Starosta informoval o: 

- Zákaz návštěv v nemocnici Jilemnice 

- Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Syřenov ve středu 14.března 15:00 OÚ 

- 17.2.2018 v hasičárně Žďár od 14 hod vepřové hody 

- 24.02.2018 – dětský karneval na Klepandě 

- 17.3.2018 v hasičárně Žďár od 16 hod opékání bramboráků 

- Obnova katastrálního operátu – daňová přiznání 

- Volby prezidenta – poděkování za vysokou účast v obci Syřenov (82%) 

- Stav účtu: 218 tis. Kč 
*  * * 

 

Ad 18)  Rekapitulace  přijatých USNESENÍ     9.2.2018: 

- 1/2018/1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce i zástupce 

zemědělské společnosti ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje 

v Syřenově.  

- 1/2018/2  Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu  o inventarizaci obecního 

majetku k datu 31.12.2017 

- 1/2018/3  Zastupitelstvo obce bere  na vědomí  zprávu z evidence obyvatelstva obce 

Syřenov za rok 2017 

 

- 1/2018/4  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za 

rok 2017 

 

- 1/2018/5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o nakládání 

s komunálním odpadem obce Syřenov za rok  2017 

 

- 1/2018/6  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě 

Kumburk v roce 2017 

- 1/2018/7  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru spolku Život bez bariér z.ú. 

na rok 2018 ve výši 25 tis. Kč a poskytnutí daru Sdružení pro záchranu hradu 

Kumburku o.s. na rok 2018 ve výši 5 tis. Kč  



 

 

 

- 1/2018/8  Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části p.p.č. 3055/2 v katastrálním 

území Žďár u Kumburku od vlastníka pana Jakuba Bláhy za účelem dokončení  stavby 

obecní cesty DPC 15 a to za kupní cenu 100 Kč Kč/ m2 a t v případě souhlasu věřitele 

tj. Komerční banky a.s.  Starostovi obce se ukládá oslovit vlastníka a zajistit 

vyhotovení geometrického plánu, kterým by se předmětná část pozemku oddělila a 

vypracovat kupní smlouvu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této kupní smlouvy 

k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

 

- 1/2018/9  Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat  

p.p.č. 3003 v katastrálním území  Žďár u Kumburku.. Zveřejnění záměru prodeje bude 

provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů. 

                Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat 

část  p.p.č. 550/2 v katastrálním území  Žďár u Kumburku po odměření geometrickým 

plánem.  Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov 

po dobu nejméně 15 dnů. 
 

- 1/2018/10  Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Syřenov na rok 

2018 v celkových příjmech 3150.000,-Kč a v celkových výdajích 3150.000,-Kč 

 

-  1/2018/11  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled  na rok 2019 – 2022  

přednesený starostou obce     

 

- 1/2018/13  Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti v roce 2018 generálnímu 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace ve výši 

2772tis. Kč  na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově dle projektové dokumentace 

pana Stanislava Drábka z dubna 2017, kde je odhad způsobilých výdajů 5544 tis. Kč.  

Termín realizace bude v žádosti uveden 03/2019 – 12/2020. Starostovi obce se ukládá 

vypracovat žádost o poskytnutí dotace a zajistit její včasné podání . 

 

- 1/2018/14  Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Libereckému kraji o 

poskytnutí dotace z Programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého 

kraje“ na opravu staršího dopravního automobilu JSDH Syřenov v celkových 

nákladech 166 tis.Kč včetně DPH tj, žádost o poskytnutí dotace ve výši 50% tj. 83 tis. 

Kč.   
 

-   1/2018/15  Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava vnější 

hradby u první brány“  v areálu hradu Kumburk  v roce 2018  „Zednické práce Tomáš 

Šimůnek, Žireč 108, IČ: 63185563. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy o dílo v celkovém rozsahu 450 tis. Kč, kde bude mimo jiná ustanovení i 

podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě poskytnutí příspěvku 

z Programu záchrany architektonického dědictví. 

 

-   1/2018/16  Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného 

břemene-služebnosti č. IV-12-4011910/009  s firmou  ČEZ Distribuce, a.s.  Věcné 

břemeno se bude týkat obecního  pozemku č. 3126 v katastrálním území Žďár u 

Kumburku  a stavby „Syřenov,Žďár p.510/17,  Klouček – kabel NN  VB“ Starosta 

obce se pověřuje k podpisu této smlouvy. 

* * * 

 



 

 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve       

hod. ukončil. 
 

 

Přílohy zápisu: 

- č. 1 …. Zpráva z inventarizace obecního majetku 

- č. 2….. Přehled hospodaření obce za rok 2017 

- č. 3 …..Zpráva o opravě na hradě Kumburk v 2017 

- č. 4 …  Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2018 

- č. 5….  Schválený rozpočtový výhled 2019 - 2022 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  09.02.2018 

 

Zapisovatel:  Ing. Vlastimil Kraus 

 

Ověřovatelé:             Bohumil Holeček….................................. 

 

          Milan Bláha  ……………………………  

 

Starosta:                    Ing. Vlastimil Kraus…………………… 

 

Místostarostka:           Renata Hrdličková  …………………… 

 

 

 

Razítko obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    Příloha č. 1 

Kontrolní výbor Obecního úřadu v Syřenově 

 

Zápis o výsledku inventarizace ve vlastnictví  obce Syřenov 

 Inventarizace byla provedena dne  15.12.2017 – 15.1.2018 na stav majetku k 31.12. 
2017 .  Inventarizační komise byla proškolena dne 15.12.2017.  

Zápis vyhotoven dne 21.1.2018 

Složení komise :    předseda Holeček Bohumil 

           členové dle kontrolované oblasti    Vik Ondřej 

        Podzimek Bohumír 

     za Obecní úřad Ing. Kraus Vlastimil 

            Hrdličková Renata 

Skutečný stav byl zjišťován dle  evidenčních listů. Jednotlivé položky byly předčítány a 
kontrolovány na místě.  

Pohyb v majetku a stav k 1.1. 2017                     změna                    31.12. 2017 

 019  dlouhodobý nehmotný majetek 

                              254 104,-                            131 935,-                386 039,- 
  

021            dlouhodobý hmotný majetek viz. příloha                   

              20 440 367,95                   + 4 406 957,40         24 847 325,35 

 

                  12/2017 vodovod Žďár                                +  251 124,- 

                    9/2017 hřiště Syřenov- světla                    +  178 626,-   

                   11/2017 požární zbrojnice Syřenov            +  121 112,- 

                   12/2017 požární zbrojnice Žďár                 +   149 775,- 

                   1/2017 místní komunikace- kravín SPÚ     + 3 706 320,40 

 

022          dopravní prostředky 

                                                   0                             80 000,-                   80 000,-                    



 

 

028      drobný dlouhodobý majetek viz. příloha 

                                      1 163 537,25                    +  1 013,-                1 164 550,25 

                  DKP                                

                                           37 960,-                       -    3 782,-                    34 178,-    

031        pozemky celkem viz. příloha 

                                      1 291 619,45                      + 2 679,12               1 294 298,5 

                         odkoupen 3080/2 – Žďár                + 1 600,- 

                         bezúpl. Převod 792/8 – Syřenov     + 1 079, 12  

                         + oprava kultůry u ppč.3055/2 – orná ( byla ostatní)    

                        

069            ost. dlouhodobý finanční majetek 

                                            20 000,-                                   0                       20 000,- 

                                          

Stav bankovních účtů:  

                       obec           387. 022,85                        - 4 447,46            382 575,39 

            Kumburk                    0                      0                                  0 

                       pokladna            0           0                                  0 

 

Závazky k 31.12. 2017: 

                       zaměstnanci    účet 331                 31 788,- 

                       zdravotní poj.  účet  337                    5 439,- 

            daň z příjmů    účet  342                    6 660,- 

Poskytnuté zálohy k 31.12. 2017  = zúčtovány na účet 314:  

  ČEZ   19/9                       1 340,- 

                                  19/9                          310,- 

                                  20/9                          120,- 

                                  25/9                       2 210,-   

                                   2/10                      1 450,- 

                                   9/10                      5 360,- 

                                  19/10                        310,- 

                                  19/10                     1 340,-  

                                  20/10                        120,- 

                                 25/10                      2 210,- 

                                 31/10                      1 450,- 

                                   8/11                      5 360,- 

                                 20/11                      1 340,- 

                                 20/11                         310,- 

                                 20/11                        120,- 

                                 27/11                     2 210,- 

                                 30/11                     1 450,- 

                                  8/12                      5 360,- 

                                 19/12                        310,- 



 

 

                                 19/12                      1 340,- 

                                 20/12                         120,- 

                                 24/12                      2 210,- 

  Celkem                                               36 350,- 

                                                 

Stav podrozvahových účtů k 31.12. 2017 

 zástavní smlouva na byt nad prodejnou    320 000,- 

                - // -                       ve škole     640 000,- 

 DKP do 500,-Kč/kus ( účet 902)                  34 178,- 

 

Dlužníci poplatků k 31.12.2017 

Neuhrazené poplatky za odpad –    účet 315 

              Krámský Otakar                                                            1 080,- 

              Jína Jaromír                                                                      360,- 

                                    Bormová Indíra                                                                360,- 

                                    Valentová Taťána                                                            360,- 

                                                                   Celkem          2 160,- 
                                    

    

 

 Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly.  

 

Holeček Bohumil         …………………………………… 

 

Vik Ondřej                   …………………………………… 

 

Podzimek Bohumír        …………………………………… 

 

Ing. Kraus Vlastimil     ……………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Příloha č.2 
                                               Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2017 

 

Stav účtu k 1.1.2017: 387.022,85 Kč                     

                                                                                                                                                      

                                           (rozpočet:)   (rozpočet po   (skutečnost:)                                      (rozpočet:)   (rozpočet po    (skutečnost:)    

                                                                     změnách:)                                                                                        změnách:)                        

Příjmy  z daní:                                                                            Výdaje běžné                                                                                                                                       

Daň  FO – vybíraná srážkou…… 55.000         55.000        53.897         Cestovné…………………..     10.000          10.000            3.457 

Daň  FO – z podnikání  ………    25.000         25.000        72.704         Nákup služeb……………… .100.000        100.000           96.823 

Dan FO – záv. činnost……        450.000        450.000     520.718         Protah cest………   ………..    40.000          40.000           32.501 
DPH……………………….      1040.000     1040.000    1163.926         Dopravní obslužnost…. ……..18.630           18.630          18.630 

Daň PO…………………….      570.000        570.000      573.806         Poplatek na chod MR Tábor…35.000         435.000         430.700 

Daň PO – obec………………......55.100        158.270     158.270 ------ Daň PO za obec……………   55.100         158.270         158.270   
Daň z nemovitostí…………..     214.000        214.000      210.442         El.energie…………………    125.000        132.000        131.830 

Odvod z loterií a her…………..   10.000          10.000        14.416         Drobný hm. dlouh. majetek…  35.000          35.000           22.850 

Odvody za odnění ze ZPF……..    8.000            8.000                 0          Pojištění majetku…………..   10.000           10.000            9.747 

Poplatek za komunální odpady… 85.000         85.000         88.706  ----- Odvoz a uložení odpadů….    220.000        222.000        221.731 

Poplatek ze psů………………..     2.900           2. 900          3.000         Nákup  materiálu (toner,)… …100.000        100.000         99.814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Správní poplatky(trvalý pobyt)       1.000           1.000           1.500         Platby daní……………….……  1.996            1.996                 0                                                                                                                    
       Daňové příjmy celkem:   2516.000,-    2619.170     2861.385         Poštovné……………………… 5.000            5.000           2.899 

                                                                                                                   Jubilea + narození, děti……… 10.000          10.000           6.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Příjmy z běžné činnosti:                                                                          Knihy, sbírky,kanc.potřeby…     2.000           2.000            1.750 
-Vodné včetně nájmu vodoměru…105.000      105.000       122.025----- Nákup vody od Zeos……  ..   115.481        115.481       115.481 

-Nájem z bytů………………….    102.360      102.360       102.360       Voda   - rozbory vody,služby… 20.000         27.000         26.471                                                                                                               

-Nájem z hřiště…………………       2.000          2.000           1.450       Voda – opravy………………. .. 50.000        10.000           6.500 
Příjem z nájmu pozemků (ZEOS)..   8.000          8.000            8.014       55% podíl na vytápění úřadu…   14.000        14.000         10.999                                                                                                                        

-Prodej dřeva……………………… 30.000       30.000                  0 ---- Práce v lese……………….….    30.000        11.000         10.637 

-Příjmy ze služeb(internet,ověř. )      50.000       50.000         49.579 ---- Telefony + internet ….. …...       20.000        20.000         15.839                                                                                                             
-Příjmy z úroků  ……………….…..       40              40                 38 -----Poplatky KB …………………   10.000        10.000          7.875 

  Běžné příjmy celkem:  ………   297.400 ,-  297.400         283.466      SDH – materiál ………………   60.000        60.000        56.586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                    SDH – DHDM –alarm, radiost…30.000       30.000        22.953 
                                                                                                                    SDH – služby …………………..20.000       20.000        12.200 

                                                                                                                    SDH  - příspěvek ……… ..  .…   20.000       20.000        20.000                                                                                                                     

                                                                                                                    Příspěvek svazu  žen…………    25.000       25.000        24.185   
                                                                                                                    Příspěvek hokej,fotbal …………15.000        16.013       15.290   

                                                                                                                    Příspěvek „život bez bariér“…..  15.000        20.000       20.000  

                                                                                                                    Příspěvek „ Sdružení Kumburk“ …… 0          5.000         5.000                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    Odměny zastupitelstva………..513.702,-    513.702     513.702 

                                                                                                                    Odměny ostatní……………….  80.000,-      82.000       82.000 

                                                                                                                    Oprava veřejného osvětlení ….   20.000        20.000       13.832 
                                                                                                                    Oprava rozhlasu………………  .40.000                0                 0 

                                                                                                                    SDH  -  PHM………………....     3.000          3.000                0 

                                                                                                                    SDH – mimoř. události………… .1.000          1.000                0 
                                                                                                                    Vratka nečerpané dotace volby      5.641          5.641        5.641 

                                                                                                                    Volby do PČR……………………...0            15.387       15.387 

                                                                                                                    Oprava místních komunikací.  220.000        120.000       73.707                                                                                           
                                                                                                                    Oprava hradu Kumburk  -věž…. 50.000      450.000      450.000 

                                                                                                                    Dřevo na Kumburk – vyhlídka…..       0        38.000        37.970 

                                                                                                                  Běžné výdaje celkem:  ……… 2145.550    2932.120   2799.727 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

  Investiční  příjmy:                                                                       Investiční výdaje:             

-Příjem za prodej pozemků……….            0,-              0               0  ---- Odkoupení pozemků ……………….. 0           1.600           1.600 

 Investiční příjmy celkem:. ………          0                0               0         Vodovod Žďár – Stehr-Bláha…220.000      253.000       251.124  

                                                                                                                    Hřiště Syřenov – osvětlení . …  80.000      179.000       178.626 
Poskytnuté dotace a dary:                                                                       SDH Žďár rekonstrukce………          0      150.000       149.775   

-Dotace státu na státní správu…. …. …  57.800     57.800     57.800.      SDH Syřenov pož zbrojnice…. 280.000     130.000       121.112 

-Dotace na Kumburk- hlavní věž….…            0    400.000   400.000       Změna ÚP Syřenov………….. 150.450     135.450       131.935 
-Dotace na hřiště Žďár – doplatek…….   4.800        4.800       4.800 

-Dotace na volby do Poslanecké sn. PČR ..… 0       22.000     22.000                                                                                                                                                                                

Dotace celkem:……………………….. 62.600   484.600     484.600-     Investiční výdaje celkem:   730.450      849.050       834.172 

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

                                               Rozpočet:    Upr. rozpočet:    Skutečnost :                                   Rozpočet:     Upr. rozpočet:    Skutečnost:       

za Obec příjmy celkem:  2876.000    3401.170         3629.451        za obec výdaje:     2876.000      3781.170      3633.899 

zapojení přebytku z min. let:            0        380.000                 4.448 

 

Výsledek roku 2017……………..…...  - 4.447, 46,-Kč 

 

 

Stav účtu k 31.12.2017: 382.575,39  Kč 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    Příloha č. 3 

Hrad Kumburk 2017 
Oprava „Velké“ věže etapa III. 

 
Letošní opravy na „Velké“ věži by se daly rozdělit do tří etap. V první etapě si 

představíme opravy interiéru věže a zábradlí paláce, druhá etapa nám 
představí provedené práce na přilehlé zdi a opěrného pilíře směrem k 

„Panenské“ věži. Na konec si ukážeme opravy na samotné věži. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dochovaná část interiéru věže před 
opravou. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vyzdívka nad klenbami po opravě. 

 
 

 
      Zdivo před opravou. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Vyzdívka nad klenbami po opravě. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zaklenutí u okna po opravě.                     Zaklenutí u okna po opravě. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Prostor horního hradu po opravě 
zadláždění. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Prostor u věže po dokončení oprav.          Montáž zábradlí. 
 
Prostor bývalého 

paláce po dokončení 
oprav.  

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       Zbytky přilehlé zdi vyčnívající ze      
       suťového kuželu před opravou. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Prostor pod „Velkou“ věží před opravou.    Zbytky opěrného pilíře. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dochovaná část opěrného pilíře. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Zdivo opěrného pilíře z boku.                    Celková situace opěrného pilíře. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Přilehlé zdivo, stávající stav. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Průběh oprav.                                           Opěrný pilíř, zahájení oprav. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

       Opravená situace před    
       zatravněním. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Navázání přilehlého zdiva k věži.               Situace po dokončení oprav. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Stav věže před opravou.                            Detail stěny věže před opravou. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Průběh oprav stěny věže.                           Průběh oprav stěny věže. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       Průběh oprav věže. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Stav po dokončení oprav věže.                   Stav po dokončení oprav věže. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Montáž mříže do „chodbičky“.                    Stav po dokončení oprav věže. 

 
 



 

 

                                                                                                                                    Příloha č. 4 

Obec Syřenov - schválený rozpočet na rok  2018 

      

Příjmová část rozpočtu pro rok 2018 
 Úč. 

Tř. 
Par. Pol. Odvětví Zodpovídá 

Schválený 
rozpočet 

2018 

6   1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti Kraus 520 000  

6   1112 Daň z příjmů OSVČ - celostátní výnos Kraus 73 000  

6   1113 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů Kraus 54 000  

6   1121 Daň z příjmů právnických osob Kraus 574 000  

6   1122 Daň z příjmu právnických osob za obce Kraus 47 690  

6   1211 Daň z přidané hodnoty Kraus 1 164 000  

6   1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy Kraus 2 310  

6   1337 Popl.za komunální odpad Hrdličková 88 000  

6   1341 Poplatek ze psů Hrdličková 3 000  

6   1381 Odvod z loterií a her Kraus 13 000  

6   1361 Správní poplatky Hrdličková 1 000  

6   1511 Daň z nemovitostí Kraus 210 000  

6     Daňové příjmy celkem:   2 750 000  

6 2310 2111 Vodné Hrdličková 125 000  

6 3419 2131 Pronájem hřiště Hrdličková 2 000  

6 3612 2132 Nájem z bytů Hrdličková 102 360  

6 6171 2111 
Za služby (telefony, ověřování, prodej 
dřeva)… Kraus 59 700  

6 6171 2131 Nájem ze zeměd. půdy Kraus 8 000  

6 6310 2141 Příjmy z úroků  Kraus 40  

6     Nedaňové příjmy celkem:   297 100  

6 6171 3111 Příjem z prodeje pozemků Kraus 20 000  

6     Kapitálové příjmy celkem:    20 000  

6   4112 Dotace od KULK na výkon st. správy Kraus 60 900  

6   4111 Dotace na volbu prezidenta republiky Kraus 22 000  

6     Dotace celkem:    82 900  

      Zapojení přebytku hospodaření z min. let   0  

      PŘÍJMY CELKEM:   3 150 000  

      

Výdajová část rozpočtu pro rok 2018 
 Úč. 

tř.  
Par. Pol. Odvětví Zodpovídá 

Schválený 
rozpočet 

2018 

      Běžné výdaje:     

      Pěstební činnost v lese     

5 1031 5169 Pěstební činnost v lese Kraus         20 000     

      Silnice     

5 2212 5169 Zimní údržba obecních cest Kraus         40 000     

5 2212 5171 Oprava MK  Žďár - cesta Bláha Kraus       150 000     

      Provoz veřejné silnišní dopravy     

5 2292 5323 Příspěvek na zajištění zákl. dopravy Kraus         18 630     

      Pitná voda     

5 2310 5151 Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s. Kraus         92 112     

5 2310 5169 Vzorky vody  Kraus         30 000     



 

 

5 2310 5171 Opravy a udržování + výměna vodoměrů  Kraus         30 000     

      Oprava kult. památek     

5 3322 5171 Oprava hradu Kumburk Kraus         50 000     

      Záležitosti kultury     

5 3399 5194 Věcné dary Hrdličková         10 000     

5 3399 5229 Příspěvek "Život bez bariér"   Kraus         30 000     

      Tělovýchova      

5 3419 5229 Příspěvek hokej, fotbal Hrdličková         15 000     

      Využití volného času dětí a mládeže     

5 3421 5229 Příspěvek Svazu žen Hrdličková         25 000     

      Veřejné osvětlení a rozhlas     

5 3631 5154 Nákup el. energie Kraus       135 000     

5 3631 5171 Oprava veřejného osvětlení  Kraus         20 000     

5 3639 5171 Oprava veřejného rozhlasu Kraus                 -     

      Komunál.služby a územ.rozvoj:     

5 3639 5329 Příspěvek MR Tábor Kraus         35 000     

      Platby daní a poplatků     

5 3699 5362 Daň z příjmu pravníckých osob Kraus         47 690     

      Nakládání s odpady     

5 3722 5169 Sběr a svoz kom. odpadu Kraus       225 000     

      Požární ochrana     

5 5512 5139 Nákup materiálu Kraus         60 000     

5 5512 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kraus         30 000     

5 5512 5156 PHM Kraus          3 000     

5 5512 5171 Oprava vozidla - 40% podíl k dotaci Kraus         40 000     

5 5512 5169 Služby (proškolení velitelů a stroj., prohlídky) Kraus         20 000     

5 5512 5229 Příspěvky SDH Kraus         20 000     

5 5512 5901 Rezerva - mimořádné události Kraus          1 000     

      Zastupitel.a místní správa:     

5 6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny Kraus       599 013     

      Volby prezidenta repupliky     

5 6118 5021 Ostatní osobní výdaje Kraus         15 000     

5 6118 5139 Materiál Kraus          5 000     

5 6118 5173 Cestovné Kraus             440     

5 6118 5175 Pohoštění Kraus          1 560     

      Činnost místní správy     

5 6171 5021 Odměny Hrdličková         90 000     

5 6171 5136 Knihy Kraus          2 000     

5 6171 5137 Drobný inv. majetek - digitální měření chlóru Kraus         10 000     

5 6171 5139 Materiál Kraus       100 000     

5 6171 5155 Pevná paliva Kraus         14 000     

5 6171 5161 Služby pošt Kraus          5 000     

5 6171 5162 Služby telekomunikací  Kraus         20 000     

5 6171 5163 Služby peněž. ústavů a pojištění Kraus         20 000     

5 6171 5169 Nákup služeb  Kraus       100 000     

5 6171 5173 Cestovné Kraus         10 000     

5 6402 5364 Vratka nevyčerpané dotace na volby  Kraus          6 613     

5 6171 5362 Daně Kraus          3 942     

      Běžné výdaje celkem      2 150 000     

      Kapitálové výdaje:     

6 2212 6121 Obnova místní komunik. Syřenov - dokončení Kraus       550 000     

6 3639 6119 Pořízení změny územního plánu Kraus         53 000     



 

 

6 5512 6121 Hasičská zbrojnice Syřenov - projekt Drábek Kraus       165 000     

6 5512 6121 Hasičská zbrojnice Syřenov - příprava stavby Kraus 152 000 

6 5512 6121 Odstranění požádní nádrže Újezdec Kraus 60 000 

6 6171 6130 Odkoupení pozemku - Bláha Jakub Kraus 20 000 

      Kapitálové výdaje celkem:      1 000 000     

      Výdaje celkem:       3 150 000     

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov : 09.02.2018 Vyvěšeno:         .2018 

Vyvěšeno v elektronické podobě na adrese: Sejmuto:    
 http://www.syrenov.cz/index.php/uredni-deska-2018 

  V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě v Syřenově. 
   

 
      

                                                                                                                                    Příloha č. 5 

 

 

 


