
 

 

Zápis  č. 2/2019 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 17.05.2019 od 19.00 

hod. v místním pohostinství Na Klepandě. 

 

Přítomno: 6  zastupitelů (K.Nováková omluvena) ,  17občanů,  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 R. Svobodu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující 

program dnešního veřejného zasedání: 
 

1) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově v březnu 2019 

2) Zpráva z veřejného jednání se zástupci Mysliveckého spolku Holštejn 

3) Zpráva o ukončení provozu prodejny v Syřenově 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

5) Žádost o finanční podporu 

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

7) Oprava železničního přejezdu Ploužnice a Nová Ves nad Popelkou 

8) Schválení dohod o provedení práce členem zastupitelstva obce 

9) Různé informace a diskuse 

10) Rekapitulace usnesení 

11) 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 neděli 

17.3.2019. 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 1.dubna 2019. 

Výsledek byl znám v pátek 5.dubna – 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 č. 2/2019/1: 

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 veřejného jednání se zástupci Mysliveckého spolku Holštejn 

          Starosta informoval o jednání s Mysliveckým spolkem Holštejn, které se uskutečnilo 

20.03.2019 od 19:00 hod v místnosti knihovny v Syřenově č,p, 68 za účasti uživatelů 

zemědělských pozemků ve správním území obce Syřenov. Starosta přečetl zápis z tohoto 

jednání. Zápis je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo 

Návrh usnesení č. 2/2019/2: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty z veřejného jednání se zástupci 

Mysliveckého spolku Holštejn 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  *  * 

 

Ad 3) Zpráva o ukončení provozu prodejny v Syřenově 

          Starosta informoval  o ukončení provozu prodejny v Syřenově a to k 1.4.2019. Starosta 

vyzval členy zastupitelstva i občany k předkládání návrhů využití uvolněných prostor bývalé 

prodejny. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo 

Návrh usnesení č. 2/2019/3: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o ukončení provozu prodejny v Syřenově 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  *  * 

 

 

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1 

         Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 1. Jde o následující 

úpravy rozpočtu:  

Příjmy:       

Výdaje: 

- Par. 3699 Pol. 5362…..daň PO za obec    …………..  -27.360,-Kč  

- Par. 3699 Pol. 5365…..daň PO za obec    ………….. +27.360,-Kč  

-  

                                                               Celkem výdaje :   0,-Kč 

Financování:  -   

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2019/4:: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  * * 



 

 

Ad 5) Žádost o finanční podporu 

          Starosta přečetl žádost Linky bezpečí,z.s. o finanční podporu - daru ve výši 2000,-Kč. 

Linka bezpečí, z.s. pomáhá  dětem a mladým lidem v krizových situacích. Starosta navrhuje 

žádosti vyhovět 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2019/5: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč Lince bezpečí, z.s. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  * * 

 

Ad 6) 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  „SM-Syřenov par. Č.315/1, p. Hrdlička- kNN, číslo  

IV-12-4016387“    a to přes  p.p.č. 310 a 821  v katastrálním území Syřenov– obecní cesta. 

Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení  distribuční soustavy –nadzemní i podzemní  kabelové vedení  NN, 

podpěrný sloup a přípojková a rozpojovací skříň a je  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesen č. 2/2019/6: 

         Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-4016387/0022  s firmou  ČEZ Distribuce, a.s.  Věcné břemeno se bude 

týkat obecního  pozemku č. 310 a 821 v katastrálním území Syřenov  a stavby „SM-Syřenov 

par. Č.315/1, p. Hrdlička- kNN“  a je   vymezeno geometrickým plánem č. 248-314/2018. Starosta 

obce se pověřuje k podpisu této smlouvy. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*   * * 

 

AD 7) Oprava železničního přejezdu Ploužnice a Nová Ves nad Popelkou 

          Starosta informoval o opravě železničního přejezdu Ploužnice v době od 01.06.2019 do 

05.06.2019 a opravě železničního přejezdu v Nové Vsi nad Popelkou v době od 06.06.2019 

do 11.06.2019. V této době bude silnice přes přejezdy uzavřena a budou platit objízdné trasy a 

jiné jízdní řády autobusů a výlukové jízdní řády. Tyto jízdní řády budou vylepeny na 

autobusových zastávkách a starosta je vyvěsí na web. V uvedenou dobu bude přes obec 

Syřenov zvýšený provoz nákladní i osobní dopravy a je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo 

Návrh usnesení 2/2019/7: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o opravě železničního přejezdu Ploužnice 

a Nová Ves nad Popelkou 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*   * * 



 

 

Ad 8) Schválení dohod o provedení práce členem zastupitelstva obce 

           Starosta informoval o nutnosti schválení dohod o provedení práce v případě že 

pracovníkem je člen zastupitelstva. Jedná se o pana Romana Svobodu, který pracuje na 

kronice obce, je správcem sportovního hřiště Syřenov a správcem požární nádrže a pana 

Bohumila Holečka, který se stará o dodávku vody ve Žďáru u Kumburku. Starosta navrhuje 

tyto dohody o provedení práce schválit.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2019/8: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce s členem zastupitelstva 

panem Romanem Svobodou a panem Bohumilem Holečkem 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 
*  * * 

Ad 9) Různé informace a diskuse 

INFORMACE:  Starosta informoval o: 

- 19.05.2019 OSTROV ŽIJE v Semilech 12:45 

- 24. – 25.5.2019 Volby do EP 

- 29.05.2019 Chovatelský den Roprachtice od 10:00 hod 

- 01.06.2019 Já mám koně v Lomnici n.P. od 09:30 

DISKUSE:  

-  Oprava silnice u Klepandy a v Újezdci 
                                                       

Ad 10)  Rekapitulace  přijatých USNESENÍ     4.5.2018: 

- Usnesení č. 2/2019/1: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce i zástupce zemědělské 

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

- Usnesení č. 2/2019/2: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty z veřejného jednání se zástupci 

Mysliveckého spolku Holštejn 

- Usnesení č. 2/2019/3: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o ukončení provozu prodejny v 

Syřenově 

- Usnesení č. 2/2019/4:: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

- Usnesení č. 2/2019/5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč Lince bezpečí, z.s. 

- Usnesen č. 2/2019/6: 

 Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene-

služebnosti č. IV-12-4016387/0022  s firmou  ČEZ Distribuce, a.s.  Věcné břemeno se 

bude týkat obecního  pozemku č. 310 a 821 v katastrálním území Syřenov  a stavby 

„SM-Syřenov par. Č.315/1, p. Hrdlička- kNN“  a je   vymezeno geometrickým plánem č. 248-

314/2018. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy. 

- Usnesení 2/2019/7: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o opravě železničního přejezdu 

Ploužnice a Nová Ves nad Popelkou 

- Usnesení 2/2019/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce s členem zastupitelstva 

panem Romanem Svobodou a panem Bohumilem Holečkem             



 

 

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

ukončil. 
 

 

Přílohy zápisu: č,1…… zápis z jednání s Mysliveckým spolkem Holštejn 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  17.05.2019 

 

Zapisovatel:  Ing. Vlastimil Kraus 

 

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

 

                  Roman Svoboda    ……………………………  

 

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

 

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

 

 

 

Razítko obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         Příloha č. 1 

Z Á P I S 
z veřejného jednání  se zástupci Mysliveckého spolku Holštějn, které se uskutečnilo ve středu  

20.3.2019 od 19.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově č.p.68 (budova obecního úřadu Syřenov). 

 

Přítomni:  

Obec  Syřenov: Renata Hrdličková (místostarostka), Ing. Vlastimil Kraus (starosta) 

Myslivecký spolek Holštějn: Miloň Hnízdo (předseda), Ing. Josef Kraus (hospodář) 

Myslivecký spolek Radim: Jaroslav Blažík 

Uživatelé zemědělských pozemků ve správním území obce Syřenov: Bohumil Holeček, Roman 

Klouza, Ladislav Knap, Václav Kříž,  Pavel Novák, Kateřina Nováková, , Ing. Pavel Sucharda, 

Pavel Sucharda ml, ZEOS Lomnice a.s. v zastoupení Ivo Plecháčem a Přemyslem Šulcem 

Lesy České republiky a.s.: Bc. Novotný 

 

     Veřejné jednání zahájil v 19:00 hod. starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech 

přítomných. Vysvětlil, že toto jednání bylo svoláno na základě stížností uživatelů 

zemědělských pozemků ve správním území obce Syřenov a to z důvodu škod způsobených 

divokými prasaty. Uvedl, že o tomto jednání informoval Státní veterinární správu MVDr. 

Michala Švihela a odbor životního prostředí Městského úřadu Semily státní správu myslivosti 

Bc. Jiřího Poláčka. Vyzval přítomné ke snaze najít cestu ke společné spolupráci, která by 

zajistila odpovídající regulaci stavu divokých prasat a tím i snížení škod na zemědělských 

plodinách na únosnou hranici. Sdělil, že z tohoto veřejného jednání vyhotoví zápis a požádal 

pana B. Holečka a paní R. Hrdličkovou, aby tento zápis ověřili. Zápis z jednání doručí všem 

zúčastněným a předá ho i Státní veterinární správě a MěÚ Semily.  

 

     Ing. Josef Kraus jako hospodář Mysliveckého spolku Holštejn (dále jen MS Holštejn) 

informuje o honitbě Bradlec, která představuje 1022 ha zejména lesních pozemků (71%). 

Honitbu provozují od roku 2013. Většinovým pronajímatelem je stát tj. Lesy české republiky 

a.s. Za dobu provozování honitby ulovili 615 divokých prasat, v tomto roce 154 ks, honitba 

sousedí s 5 dalšími mysliveckými spolky. Uvádí, že černá zvěř během roku migruje za 

potravou, tj. během vegetace se stahuje do zemědělských porostů a obrat začíná v měsících 

říjnu a listopadu, kdy je většina těchto polí posekaná a zvěř se stěhuje za krytem a relativním 

klidem do lesa. 

Ve velkých lesních komplexech je dovoleno přikrmovat na krmelištích (viz. odváděcí 

vnadění) a tak se snažíme co nejvíce černé udržet na těchto mysliveckých zařízeních kde je 

intenzivně lovíme. Význam tohoto opatření je takový, že čas který stráví zvěř na krmelišti 

nemůže logicky věnovat působením škod na loukách (pole už jsou většinou zoraná 

zemědělci). Bohužel louky bývají pro černou zvěř atraktivní z hlediska ”pamlsků” myší, 

červů a ponrav, kterými si černá zvěř jako všežravec vylepšuje jídelníček. 

 

     Jaroslav Blažík za Myslivecký spolek Radim uvádí, že se černá zvěř rodí zejména 

v měsících leden až únor a to v počtu cca 8 selat na jednu bachyni. Divoká prasata se během 

vegetačního období zdržují  převážně na polích v zemědělských porostech a na zimu se 

stahují do lesa, kde  MS Holštejn provádí jejich příkrm, který je ovšem Mimořádným 

veterinárním opatřením SVS  č.j. SVS/2018/127866-G ze dne 26.10.2018 zakázán. Jako 

řešení situace navrhuje přestat divoká prasata přikrmovat, aby nouze o potravu donutila 

prasata migrovat a bylo je možné snadněji lovit. Je třeba lovit mimo jiné i bachyně, které MS 

Holštejn dle výkazů téměř neloví. 

 



 

 

     Ing. Josef Kraus připouští provádění vnadění a nesouhlasí s lovem bachyní, řešením dle 

něho je lov „loňčáků“ a selat. Lovem bachyní se narušuje hierarchie ve stádech divokých 

prasat a dochází k neregulovatelnému přemnožení. 

 

     Miloň Hnízdo jako předseda MS Holštejn je stejného názoru jako Ing. Josef Kraus, 

neudržitelný stav počtu divokých prasat je tři roky zpátky právě z doby, kdy se lov bachyň 

povolil a lov se provádí neodborně. Podle něho se na současném stavu počtu divokých prasat  

také spolupodílí struktura zemědělských plodin – monokultury zejména kukuřice a řepky a 

také velikost zemědělských pozemků. Uvádí, že myslivecké sdružení provádí příkrm a to 

vyhláška umožňuje. Uvádí, že za současného stavu jejich mysliveckého spolku nejsou 

schopni snížit stav divokých prasat  - ve spolku je jen 4 – 5 aktivních členů tak jako 

v okolních spolcích. Východisko vidí v odborné spolupráci okolních spolků. 

 

     Bc Novotný za Lesy české republiky a.s. jako největšího pronajímatele honitby potvrzuje 

její pronájem od roku 2013 tj. již 6 let. Honitba je Mysliveckému spolku Holštejn pronajata 

na celkem 10 let. Honitba je velmi lukrativní zejména z hlediska její členitosti a úživnosti 

v žaludech. 
 

     Bohumil Holeček má trvalý pobyt ve Žďáru u Kumburku nedaleko lesa a potvrzuje 

provádění příkrmu prasat. Uvádí, že často vidí přijíždět členy mysliveckého spolku do lesa, 

ale málo kdy slyší výstřel. Je přesvědčen o tom, že lov divokých prasat je v honitbě MS 

Holštejn nedostatečný. 

 

     Roman Klouza je uživatelem travních porostů v Újezdci a potvrzuje jejich neúměrné 

poškození právě divokými prasaty. Nerozumí tomu, proč v jiných sousedních zemích jako je 

např. Rakousko takové problémy nemají. 

 

     Ivo Plecháč za zemědělský podnik ZEOS Lomnice a,s. nesouhlasí s prováděním příkrmu 

divokých prasat. Škody způsobené prasaty stoupají geometrickou řadou a tento stav je 

neudržitelný. 

 
     Přemysl Šulc za zemědělský podnik ZEOS Lomnice a,s. uvádí, že škody na zemědělských 

porostech jsou všude ale na území obce Syřenov jsou největší. Vedení firmy ZEOS Lomnice a.s. bude 

situaci řešit, v dubnu tohoto roku se v sídle firmy bude konat další jednání za účasti zástupců všech 

mysliveckých spolků, kde firma hospodaří. Cílem je vzájemná spolupráce, která povede ke snížení 

stavu divokých prasat  a také k ochraně plodin bezprostředně po vysetí – vysázení. Vybízí zástupce 

MS Holštejn k předložení návrhů, které by zajistily snížení stavu prasat v honitbě. Navrhuje 

vzájemnou výpomoc mysliveckých sdružení nebo zajištění střelce na určité období. 

 
Veřejné jednání zakončil ve 20:30 hod. starosta obce Syřenov Ing. Vlastimil Kraus poděkováním 

všem za účast. 

 

Zapsal:   Ing. Vlastimil Kraus               podpis ……………………………… 

 

Ověřovatel zápisu Bohumil Holeček:   podpis  …………………………. 

 

Ověřovatel zápisu Renata Hrdličková:  podpis  …………………………. 

 

 

 

 


