
                           Zápis č. 6/2018 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 07.12.2018  

od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. 

 

Přítomno:    6 zastupitelů (R.Fejfar omluven),   9 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 všech zastupitelů.. Starosta požádal pana  B. Holečka a M. Bláhu,  aby ověřili 

tento zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání: 

 

1) Zvolení určeného zastupitele pro územní plánování 

2) Pořízení změny č.2 Územního plánu Syřenov  

3) Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2018 

4) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu 

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

6) Prodej obecních pozemků 

7) Odkoupení pozemku do vlastnictví obce Syřenov 

8) Ceník sběru, svozu a odstranění komunálních odpadů od 1.1.2019 

9) Výběrové řízení na provedení průzkumného vrtu pod Kumburkem 

10) Odměny pro občany za práci pro obec 

11) Dar organizacím a sdružením 

12) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

13) Příkaz k provedení inventarizace  

14) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2019 

15) Různé informace a diskuse 

16) Rekapitulace usnesení 

17) Závěr 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

Ad 1)    Zvolení určeného zastupitele pro územní plánování 

     Starosta požádal zastupitelstvo obce o schválení určeného zastupitele pro územní 

plánování pro následující volební období 2018 - 2022. V uplynulém volebním období zastával 

tuto funkci starosta obce. Starosta proto navrhuje, aby podobně jako  v minulém volebním 

období byl pro následující volební období za určeného zastupitele pro územní plánování za 

obec Syřenov ustanoven starosta obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/1: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje pro následující volební období 2018 - 2022  za 

určeného zastupitele pro územní plánování starostu obce Ing. Vlastimila Krause 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: 1 

.(V.Kraus) 

Usnesení  bylo schváleno. 

*  * * 



Ad 2)  Pořízení změny č.2 Územního plánu Syřenov  
            Starosta obce informoval o postupu pořízení změny č. 2  Územního plánu Syřenov, 

kde byly podány celkem 4 návrhy na změnu:  
- Návrh č.1 – ZEOS Lomnice, a.s. – požaduje změnu na části p.p.č. 2063 v katastrálním území 

Syřenov vymezit výstavbu nové jímky na kejdu. Stanovisko MěÚ Semily jako pořizovatele 

změny Územního plánu Syřenov je : „nebyly shledány závažné důvody, pro které by bylo 

nutné návrh zamítnout“ 

- Návrh č. 2: Obec Syřenov – požaduje vymezení zastavitelného území na p.p.č. 3112 

v katastrálním území Žďár u Kumburku. Stanovisko MěÚ Semily jako pořizovatele změny 

Územního plánu Syřenov je: byly shledány důvody, pro které lze předpokládat, že nebude 

možné náležitě zdůvodnit zapracování návrhu č. 2 do změny územního plánu a návrh bude 

zpracovatelem nebo dotčenými orgány v průběhu pořizování změny vypuštěn. 

- Návrh č. 3: Pavel Vagenknecht – požaduje změnu užívání části p.p.č. 2229 v katastrálním 

území Syřenov z plochy dopravní infrastruktury do zastavitelného území. Stanovisko MěÚ 

Semily jako pořizovatele změny Územního plánu Syřenov je: byly shledány důvody, pro které 

lze předpokládat, že nebude možné náležitě zdůvodnit zapracování návrhu č. 3 do změny 

územního plánu a návrh bude zpracovatelem nebo dotčenými orgány v průběhu pořizování 

změny vypuštěn. 

- Návrh č. 4 – Josef Šubrt – požaduje vymezení zastavitelné plochy do části p.p.č. 3025 

v katastrálním území Žďár u Kumburku. Stanovisko MěÚ Semily jako pořizovatele změny 

Územního plánu Syřenov je: byly shledány důvody, pro které lze předpokládat, že nebude 

možné náležitě zdůvodnit zapracování návrhu č. 4 do změny územního plánu a návrh bude 

zpracovatelem nebo dotčenými orgány v průběhu pořizování změny vypuštěn. 

Starosta vysvětlil, že stanoviska MěÚ Semily jako pořizovatele změny Územního plánu 

Syřenov jsou nezávazná. Zastupitelstvo může o zařazení návrhů na pořízení změny Územního 

plánu Syřenov dle svého uvážení rozhodnout. Starosta navrhuje postupné hlasování dle 

jednotlivých návrhů: 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/2a: 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.1. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele ZEOS Lomnice a.s následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/2b 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.2. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele obce Syřenov následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

Výsledek hlasování:   Pro: 4 členové zastupitelstva obce,       Proti:1 (K.Nováková),  

                                   Zdrželi se: 1 ( B.Holeček) 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/2c 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.3. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele Pavla Vagenknechta následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/2d 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.4. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele Josefa Šubrta následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 
 *  * * 



 

 

Ad 3) Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2018 

          Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2018 

s celkovým závěrem „nebyly zjištěny nedostatky“. Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby 

vzalo  Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2018 na vědomí.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 

2018. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

Ad 4) Obchodní smlouva o zajištění  úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s. 
             Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu 

sněhu. Navržená sazba za ¼ hod. je 200,- Kč bez DPH tj. 800 Kč /hod bez DPH.   

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 6/2018/4 

              Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o 

zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

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

Distribuce, a.s.   Smlouva se týká pozemku 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 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 č. 6/2018/5 

         Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-4015749/VB/02“ s firmou  ČEZ Distribuce, a.s..  Věcné břemeno se bude 

týkat obecního  pozemku č. 3126 v katastrálním území Žďár u Kumburku . Starosta obce se 

pověřuje k podpisu této smlouvy. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 



 

 

Ad 6) Prodej obecních pozemků 

         Starosta přečetl žádost pana Pavla Sucharda  o odkoupení  obecního pozemku p.p.č. 

980/3…...zahrada  o výměře 202 m2  a p.p.č. 979….. zahrada o výměře 72 m2  v katastrálním 

území Syřenov. Jedná se o pozemky, které pan Sucharda již delší dobu uklízí. Starosta 

upozorňuje, bylo provedeno v souladu se zákonem o obcích zveřejnění záměru  prodeje a 

bylo provedeno i  zaměření těchto pozemků, kde bylo provedeno zpěsnění geometrického a 

polohového určení pozemků na základě souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemků s paní Jaroslavou Knobovou. Starosta navrhuje p.p.č. 980/3 a p.p.č. 979 vše 

v katastrálním území Syřenov panu Ing. Pavlu Suchardovi za kupní cenu ve výši 10 kč/m2 

prodat 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/6 

              Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 980/3 a p.p.č. 979 vše v katastrálním 

území Syřenov panu Ing. Pavlu Suchardovi za kupní cenu ve výši 10 kč/m2 tj. celkem za 2740,-

Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy,  k jejímu podpisu a vložení 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

 

Výsledek hlasování :   

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

 

Ad 7) Odkoupení pozemku do vlastnictví obce Syřenov 

           Starosta informoval o návrhu kupní smlouvy na odkoupení p.p.č. 792/7 v katastrálním 

území Syřenov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Návrh smlouvy byl 

vyhotoven na základě žádosti obce Syřenov – usnesení zastupitelstva ze dne 10.11.2017. 

Jedná se o pozemek vedle silnice v Syřenově a sousedí s pozemkem ve vlastnictví obce 

Syřenov. Navržená kupní cena je 37 tis. Kč tj. cca 23 Kč/m2  

Starosta navrhuje kupní smlouvu schválit a p.p.č. 792/7 odkoupit.  

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/7 

              Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č. 792/7 v katastrálním území Syřenov 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 37 tis. Kč. Starosta 

obce se pověřuje k podpisu této kupní smlouvy a k vložení návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 



Ad 8) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2019 

            Starosta přednesl ceník  firmy Severočeské komunální služby s.r.o. odvozu a 

odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2019. Cena za 1 popelnici při odvozu 1 x 

14 dní byla doposud 1417 Kč včetně DPH, v novém ceníku  je stanovena na částku 1468 Kč 

včetně DPH.   

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/8 

              Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního 

odpadu od 1.1.2019. Starosta obce se  pověřuje k jeho podpisu. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

 

 

Ad 9) Výběrové řízení na provedení průzkumného vrtu pod Kumburkem 
           Starosta obce informoval o podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný 

převod části p.p.č. 2298 v katastrálním území Syřenov, na které by měl být proveden 

průzkumný vrt na vodní zdroj. Jakmile bude převod pozemku proveden, může se tento 

průzkumný vrt uskutečnit. Předpokládaný náklad odhaduje na 200 tis. Kč s tím, že bude 

možné podat žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, kde je 

podpora ve výši 60 % z uznatelných nákladů. Starosta navrhuje oslovit několik firem 

k vytvoření cenových nabídek. Vlastní práce by se mohly provést na jaře příštího roku. Podle 

výsledku výběrového řízení bude v rozpočtu obce  Syřenov v roce 2019  vyčleněna potřebná 

položka na krytí tohoto nákladu. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/9 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení několika firem k zaslání cenových 

nabídek na provedení průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č. 2298 v katastrálním území 

Syřenov a to v rozsahu stanoveném v Projektu hydrogeologického průzkumu, který byl 

vypracován firmou CHEMCOMEX Praha, a.s. z dubna 2014, tj. včetně hydrodynamické 

zkoušky v délce 13 dní, odběru vzorků podzemní vody, polohového a výškového zaměření vrtu 

a návrhu optimálního způsobu odběru podzemní vody. O výběru dodavatele rozhodne 

zastupitelstvo obce na svém příštím veřejném zasedání. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 10) Odměny pro občany za práci pro obec 

Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce Syřenov: 

Jaroslav Blažík    za správu obecního  lesa   ……………………  …….…....    7.000,-Kč 

Vlasta Sádková    za  údržbu  okolí soch a pomníků  …………………  …..….5.000,-Kč  

Antonín Vik        za  zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč 

Marie Viková      za  zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč 

Bohumil Holeček     za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K……..   …  6.000,-Kč 

Marie Holečková     za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K……..   …  6.000,-Kč 

Jaromír Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově…  9.000,-Kč 

Roman Svoboda za vedení kroniky……………………………………………  9.000,-Kč 

Libuše Svobodová za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově.. 8.000.-Kč 

Pavel Janďourek za správu požární nádrže……………………………………   4.000,-Kč 

Tomáš Stránský za správu hřiště Žďár………………………………………..…8.000,-Kč 

Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. … 1.000,-Kč 

Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….….. 1.000,-Kč 

Bohumír Podzimek za správu kulturní místnosti Žďár………………………….  4.000,-Kč  

                                                                                      CELKEM:               80.000, -Kč  
 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2018/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle 

návrhu starosty. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

Ad 11 Dar sdružením 

           Starosta navrhl dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, Sboru 

dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku ve výši 

dalších 5.000,-Kč tj v tomto roce celkem 10 tis. Kč a občanskému sdružení  Život bez bariér, 

o.s, z Nové Paky dalších  5.000,-Kč tj. v tomto roce celkem 30 tis Kč.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/11 

              Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 

15.000,-Kč,  dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, dar Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku ve výši dalších 5.000 Kč tj v tomto roce celkem 10.000,-Kč a dar 

občanskému sdružení  Život bez bariér, o.s, z Nové Paky dalších 5.000,-Kč tj. celkem v tomto 

roce 30.000,-Kč. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  *  * 

 



Ad 12)  Rozpočtové opatření č. 3/2018 
              Starosta přečetl návrh  rozpočtového opatření č. 3/2018.   

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Rozpočtové opatření č.3/2018 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 6/2018/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 13) Příkaz k provedení inventarizace  

            Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se 

sejde 27.12.2018 v 08:00 hod na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je uveden 

v příloze č. 2  tohoto zápisu.   

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/13 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.  

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 14) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2019 

            Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku 

roku 2019 do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium 

a pověřit starostu a místostarostku zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku 

příštího roku do doby schválení nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria 

navrhuje na 800 tis. Kč. Starosta přednesl „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019“, 

které jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto zápisu 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 6/2018/14 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2019 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 800 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla rozpočtového 

provizoria na rok 2019“přednesená starostou obce. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 



 

Ad 15) Různé informace a diskuse: 

INFORMACE:  Starosta obce poskytl následující informace:      

- Výročka hasičů – bude 15.12.2018 od 16.00 hod,  od 19. hod - volná zábava včetně 

hudby 

- Změna autobusového JŘ – spoj ve 13:12 z Lomnice pojede nově i ve středu o 

prázdninách 

- Zastavení řízení k povolení provozu střelnice Bradlecká Lhota 

- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda 

- Stav účtů obce Syřenov: 961 tis.Kč 

- Realizace akcí tohoto roku: vodovod Žďár, oprava MK Žďár – za panem Holečkem a 

u Jany Stehr a Tomáše Kracíka, změna Územního plánu Syřenov, demolice chalupy 

č.p. 13, práce na PD požární zbrojnice, Kumburk, revitalizace požární nádrže Újezdec, 

odvodnění lokality nové výstavby Žďár, opatřená na zlepšení třídění odpadu, oprava 

vozidla JZDH – odložena na leden 2019 

DISKUSE:  

- pan Zdeněk Zákoutský se dotázal na opravu silnice mezi Syřenovem a Újezdcem – 

starosta obce zodpoví na příštím zasedání 

- pan Zdeněk Zákoutský se dotázal na možnost odevzdávat objemný odpad ve sběrném 

dvoře v Lomnici nad Popelkou – starosta obce informuje o smlouvě, která bude 

v tomto roce uzavřena a umožní odebrání objemného odpadu i od občanů Syřenova ve 

sběrném dvoře v Lomnici nad Popelkou 

- Ing. Suchardová se dotázala na možnost omezení aplikace soli na silnici v Újezdci 

v lokalitě nad obecní studnou – dotaz zodpoví starosta na příštím zasedání 

 

 

*            *      * 

 

 

Ad 16)   Rekapitulace přijatých USNESENÍ  z veřejného zasedání zastupitelstva obce  

             dne 07.12.2018: 

- Usnesení č. 6/2018/1: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje pro následující volební období 2018 - 2022  za 

určeného zastupitele pro územní plánování starostu obce Ing. Vlastimila Krause 

- Usnesení č. 6/2018/2a: 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.1. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele ZEOS Lomnice a.s následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

- Usnesení č. 6/2018/2b 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.2. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele obce Syřenov následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

- Usnesení č. 6/2018/2c 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.3. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele Pavla Vagenknechta následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

- Usnesení č. 6/2018/2d 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o návrhu č.4. na pořízení změny Územního plánu Syřenov 

navrhovatele Josefa Šubrta následovně: změna územního plánu bude pořizována. 

- Usnesení č. 6/2018/3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor 

v roce 2018. 

- Usnesení č. 6/2018/4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění 

úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy. 



- Usnesení č. 6/2018/5 

Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-4015749/VB/02“ s firmou  ČEZ Distribuce, a.s..  Věcné břemeno se 

bude týkat obecního  pozemku č. 3126 v katastrálním území Žďár u Kumburku . Starosta 

obce se pověřuje k podpisu této smlouvy. 

 

- Usnesení č. 6/2018/6 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 980/3 a p.p.č. 979 vše v katastrálním území 

Syřenov panu Ing. Pavlu Suchardovi za kupní cenu ve výši 10 kč/m2 tj. celkem za 2740,-

Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy,  k jejímu podpisu a vložení 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

- Usnesení č. 6/2018/7 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení p.p.č. 792/7 v katastrálním území Syřenov od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 37 tis. Kč. Starosta 

obce se pověřuje k podpisu této kupní smlouvy a k vložení návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí. 

- Usnesení č. 6/2018/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního 

odpadu od 1.1.2019. Starosta obce se  pověřuje k jeho podpisu 

 

- Usnesení č. 6/2018/9 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k oslovení několika firem k zaslání cenových 

nabídek na provedení průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č. 2298 v katastrálním 

území Syřenov a to v souladu a v rozsahu stanoveném v Projektu hydrogeologického 

průzkumu, který byl vypracován firmou CHEMCOMEX Praha, a.s. z dubna 2014, tj. 

včetně hydrodynamické zkoušky v délce 13 dní, odběru vzorků podzemní vody, polohového 

a výškového zaměření vrtu a návrhu optimálního způsobu odběru podzemní vody. O 

výběru dodavatele rozhodne zastupitelstvo obce na svém příštím veřejném zasedání. 

- Usnesení č. 6/2018/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce 

podle návrhu starosty. 

- Usnesení č. 6/2018/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč,  

dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, dar Sdružení pro záchranu hradu 

Kumburku ve výši dalších 5.000 Kč tj v tomto roce celkem 10.000,-Kč a dar občanskému 

sdružení  Život bez bariér, o.s, z Nové Paky dalších 5.000,-Kč tj. celkem v tomto roce 

30.000,-Kč. 

- Usnesení č. 6/2018/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 

- Usnesení č. 6/2018/13 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.  

- Usnesení č. 6/2018/14 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2019 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 800 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla 

rozpočtového provizoria na rok 2019“přednesená starostou obce. 

-  

 

* * * 

 

 



Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný Advent a pěkné Vánoce,  vše 

dobré v novém roce 2019 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:00 hod. ukončil. 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

2) Příkaz k provedení inventarizace 

3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 

 

Zápis byl vyhotoven dne 07.12.2018 

 

 

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

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

 

           Milan Bláha      …………………………. 

 

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

 

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

 

 

 

 

Razítko obce 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Příloha č.2 

 

 

 

P Ř I K A Z     K     P R O V E D E N Í      I N V E N T A R I Z A C E 

 

 

1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu u stanoveními zákona č. 563/1991   

    Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 

2. Inventarizace veškerého majetku a závazku bude provedena v souvislosti s řádnou účetní 

    uzávěrkou. 

3. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazku odpovídá  inventarizační    

    komise v tomto složení:  

    Předseda:  Bohumil Holeček 

    Člen:  Ing. Vlastimil Kraus, Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Bohumír Podzimek 

4. Termín k provedení fyzické inventarizace: 

    a/ zahájení  fyzické inventury  od  15. 12. 2018 

    b/ ukončení fyzické inventury do  31. 12.  2018 

    c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2019 

    d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení 

        budou předány prostřednictvím předsedy  inventarizační komisi do 31.1.2019 

    e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2019 

5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém  

      listu. 

 

 

Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu  obce dne 07.12.2018 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ……………………………….                                  ………………………………….. 

  Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                                                                                                            Příloha č. 3 

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

 

na rok 2019 
 

Rozpočet obce Syřenov na rok 2019 nebude do 31.12.2018 schválen, proto se 

financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2018 řídit zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 07.12.2018 

 schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019: 

 

1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním 

bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2018 do doby schválení 

nového rozpočtu. 

 

2) Finanční rámec rozpočtového provizoria stanovuje zastupitelstvo obce  na 800 

tis. Kč. 

 

3) Po schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2019 se příjmy a výdaje 

rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov 07.12.2018 

 

 

    …………………………………….                           ………………………………. 

      Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

 

 Vyvěšeno:       .2018 

Sejmuto:   
  

  


