
Zápis  č. 2/2020 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne  22.5.2020  od 18.00 

hod. v budově obecního úřadu Syřenov č.p.68 v místnosti obecní knihovny 

 

Přítomno:     7 zastupitelů (plný počet),    3 občané,     0  hosté 

 

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. 

Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval 

přítomnost  všech zastupitelů. Požádal paní Renatu Hrdličkovou o přečtení zápisu  usnesení 

z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu  usnesení nebylo připomínek. Starosta 

požádal pana  B.Holečka  a  R.Fejfara, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh  programu  

dnešního veřejného zasedání: 

 

1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce Syřenov za rok 2019  

2) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor za rok 2019 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2019 

4) Rozpočtové opatření č.1/2020 

5) Informace o podání žádosti o dotaci na stavbu požární zbrojnice v Syřenově 

6) Žádost o souhlas s vybudováním salaše na p.p.č. 2141 k.ú. Syřenov 

7) Zpráva o finanční činnost MR Tábor za rok 2019 

Starosta dále navrhuje zařazení následujících bodů programu, které na pozvánce nejsou 

uvedeny a jsou aktuální: 

 

8) Zpráva o výsledku průzkumného vrtu HV-1 pod Kumburkem 

9) Žádost o odkoupení obecního pozemku 

10) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace 

11) Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s. 

12) Souhlas se zařazením území obce Syřenov do území působnosti MAS Brána do 

českého ráje, z.s. na programové období 2021 – 2027 

13) Různé informace a diskuse 

14) Rekapitulace usnesení 

15) Závěr 

 

 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,      Proti: nikdo          Zdrželi se: nikdo 

Program byl schválen. 

 

 

 

 

 

* *         * 

 

 

 

 

 

 

  



Ad 1)  Projednání  a schválení závěrečného účtu a  zprávy o výsledcích přezkoumání               

            hospodaření obce Syřenov za rok 2019    
            Starosta přednesl návrh závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2019 a předseda 

kontrolního výboru pan Bohumil Holeček přečetl Zprávu  o výsledcích přezkoumání   

hospodaření obce Syřenov za rok 2019, které bylo provedeno pracovníkem odboru kontroly 

Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Gabrielou Lešákovou  dne 09.03.2020. Při 

přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2019  nebyly zjištěny nedostatky.  

Návrh závěrečného  účtu obce Syřenov za rok 2019 i Zpráva o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce Syřenov za rok 2019 byly vyvěšeny na úřední desce 05.05.2020 ( i 

v elektronické podobě). 

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/1: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2019  spolu se 

Zprávou o výsledcích přezkoumání  hospodaření obce Syřenov za rok 2019  a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování :     Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo ,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

Schválený Závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2019  i Zpráva z kontroly jsou uvedeny 

v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

*  *       * 

 

Ad.2) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor za rok 2019 

           Starosta informoval o Závěrečném účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor 

za rok 2019, který byl zástupci členských obcí schválen 30.04.2020 a zastupitelstva členských 

obcí by měla schválený závěrečný účet Mikroregionu Tábor vzít na vědomí. Starosta přečetl 

znění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Tábor.  

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 2/2020/2: 

             Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený závěrečný účet Mikroregionu Tábor za 

rok 2019. 

Výsledek hlasování :     Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  *       * 

 

Ad.3) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
          Starosta informoval o Vyhlášce č.220/2013 Sb. ze dne 22.7.2013 o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška se týká i 

územně samosprávných celků, tj. i obce Syřenov. Starosta proto předkládá podklady pro 

schvalování účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2019: 

- účetní výkazy za rok  2019:  Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2019 

- Zápis o výsledku inventarizace obce Syřenov k 31.12.2019 

Starosta obce navrhuje účetní závěrku obce Syřenov za rok 2019 včetně výsledku hospodaření 

schválit a v tomto smyslu vyhotovit Protokol o schválení účetní závěrky. 

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/3: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 včetně výsledku 

hospodaření. 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 



Ad 4) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

         Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 1/2020. Jde o 

následující úpravy rozpočtu:  

Příjmy:                                                                  Par    -    Pol              Md     -      Dal 

Výdaje: - Dotace Muzeu Lomnice:                      3399  -  5229                -               10.000,- 

- Náklady řešení mimořádných událostí:    5512  -  5903                                20.000,- 

- Ostatní materiál :                                      6171  -  5139                               -30.000,- 

                                                                     Celkem výdaje :                               0,-Kč 
Financování:  0 

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/4: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 

Výsledek hlasování :     Pro: 7členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

* * * 

 

Ad 5) Informace o podání žádosti o dotaci na stavbu požární zbrojnice v Syřenově 

           Starosta informoval o vyhlášení dotačního programu Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 „Účelové investiční dotace pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ a to i na stavby požárních zbrojnic, kde termín 

podání žádosti byl stanoven do 14.5.2020 a požadavek o dotaci až 50% způsobilých nákladů 

maximálně však 4,5 mil. Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva obce Syřenov ze dne 

22.2.2020 podal starosta obce 10.5.2020 žádost o poskytnutí dotace na stavbu požární 

zbrojnice v celkových nákladech 5544 tis. Kč, kde požadavek o dotaci je ve výši 50% tj. 2772 

tis. Kč.  

HZS Libereckého kraje rozhodne o přidělení hodnotících bodů podle stanovených kritérií a 

doporučí/nedoporučí poskytnutí dotace. Pořadník žádostí vypracuje GŘ HZS a v termínu do 

30.09.2020 oznámí vyhodnocení žádostí. V případě kladného výsledku bude dotace 

poskytnuta na rok 2021. 

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení 2/2020/5: 

              Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o podání žádosti o poskytnutí 

dotace na stavbu požární zbrojnice v Syřenově 

Výsledek hlasování :     Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo        Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

* * * 

 

Ad 6) Žádost o souhlas s vybudováním salaše na p.p.č. 2141 k.ú. Syřenov 

             Starosta informoval o žádosti pana Romana Trče bytem Nemyčeves 137 o souhlas 

s vybudováním salaše pro chov ovcí na p.p.č. 2141 k.ú. Syřenov. Žádost je doplněna situací a 

popisem stavby. Stavba bude o rozměru 11,5 x 6 m a výškou 5,2m založena na betonových 

patkách. Starosta obce navrhuje žádosti vyhovět. 

Před hlasováním byla dána možnost sdělit své stanovisko. Paní Alena Špůrová jako majitelka 

nemovitostí v bezprostředním sousedství předmětného území vyslovila obavy ze ztráty 

vlastního vodního zdroje – studny. Tato věc bude řešena vodoprávním úřadem ve věci 

povolení průzkumného vrtu pana Trče na předmětném pozemku.  

Návrh usnesení č. 2/2020/6  
Zastupitelstvo obce  souhlasí  s vybudováním salaše na p.p.č. 2141 k.ú. Syřenov. 

 

Výsledek hlasování:Pro: 6 členů zastupitelstva,  Proti: 1 (R.Fejfar),  Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

* * * 

 



 

Ad 7) Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2019 

          Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2019 

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

vzalo  Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2019 na vědomí.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/7 

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

2019. 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

AD 8) Zpráva o výsledku průzkumného vrtu HV-1 pod Kumburkem 
            Starosta informoval o realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu HV-1 na p.p.č. 

2298/5 v katastrálním území Syřenov. Průzkumný vrt byl proveden 13. – 14. května 2020 

s výsledkem negativním tj. nebyla zjištěna dostatečná zásoba vody. Průzkumný vrt byl proto 

z tohoto důvodu zlikvidován. Starosta navrhuje pokračovat v hledání nového vodního zdroje 

pro Obec Syřenov. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu starosty obce o negativním výsledku 

průzkumného vrtu HV-1 pod Kumburkem a schvaluje uskutečnění dalších nezbytných kroků 

s zajištění vlastního vodního zdroje pro Obec Syřenov. 

 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

AD 9)  Žádost o odkoupení obecního pozemku pozemku 

 

Starosta dále přečetl žádost pana Milana Jirků o odkoupení p.p.č. 1067 v katastrálním území 

Syřenov. Starosta upozorňuje, že dnes bude zastupitelstvo obce rozhodovat o zveřejnění 

záměru prodeje pozemku.  

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

V rozpravě převládl názor nerozhodovat v této věci na dnešním veřejném zasedání z důvodu 

nejasnosti uvedené žádosti, ale posunou tento bod do příštího veřejného zasedání a žadatele 

na toto veřejné zasedání pozvat.  

              Zastupitelstvo obce v tomto bodě nehlasovalo. 

Usnesení  nebylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

 



AD 10) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace 
             Starosta přečetl žádost Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou o 

poskytnutí individuální neinvestiční dotace na vyhotovení publikace věnované historikovi, 

kartografovi a pedagogovi Lomnicka Josefu Janu Fučíkovi (1859 – 1930). Jedná se o 

regionální knihu, ve které budou i zmínky o naší obci. Starosta obce navrhuje žádosti vyhovět 

a žadateli poskytnou dotaci ve výši 10.000,-Kč 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 2/2020/10 

              Zastupitelstvo obce  schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 

10.000 Městkému muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou na vyhotovení publikace věnované 

Josefu Janu Fučíkovi. 

 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení     bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Ad 11) 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. 2/2020/11: 

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

 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 

AD 12) Souhlas se zařazením území obce Syřenov do území působnosti MAS Brána do  

             českého ráje, z.s. na programové období 2021 - 2027 

Starosta obce přečetl žádost MAS Brána do Českého ráje, z.s. o souhlas zastupitelstva se 

zařazením území obce Syřenov do územní působnosti Mas Brána do Českého ráje, z.s. na 

programové období 2021 – 2027. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2020/12: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Syřenov do území působnosti 

MAS Brána do Českého ráje, z.s. na programové období 2021 - 2027. 

 

Výsledek hlasování :  Pro: 7 členů zastupitelstva ,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 



 

 

 

Ad 13) Různé informace  a diskuse 

- Stav účtu obce Syřenov 

- Výstava fuchsií pana Suchardy Újezdec 2020 

- Žďárské hasičské slavnosti 2020 nebudou!!! 

 

 

* * * 

 

 

 

Ad 14) Rekapitulace přijatých usnesení  : 

- Usnesení č. 2/2020/1:  Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za 

rok 2019  spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání  hospodaření obce Syřenov za 

rok 2019  a to bez výhrad. 

- Usnesení č. 2/2020/2:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený závěrečný účet 

Mikroregionu Tábor za rok 2019. 

- Usnesení č. 2/2020/3: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 

včetně výsledku hospodaření. 

- Usnesení č. 2/2020/4:   Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 

- Usnesení č. 2/2020/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o podání 

žádosti o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice v Syřenově 

- Usnesení č. 2/2020/6: Zastupitelstvo obce  souhlasí  s vybudováním salaše na p.p.č. 

2141 k.ú. Syřenov 

- Usnesení č. 2/2020/7: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti 

Mikroregionu Tábor v roce 2019. 

- Usnesení č. 2/2020/8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu starosty obce o 

negativním výsledku průzkumného vrtu HV-1 pod Kumburkem a schvaluje uskutečnění 

dalších nezbytných kroků s zajištění vlastního vodního zdroje pro Obec Syřenov. 

- Usnesení č. 2/2020/10: Zastupitelstvo obce  schvaluje poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace ve výši 10.000 Městkému muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou 

na vyhotovení publikace věnované Josefu Janu Fučíkovi. 

- Usnesení č. 2/2020/11: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč 

Lince bezpečí, z.s. 

- Usnesení č. 2/2020/12: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Syřenov do 

území působnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. na programové období 2021 - 

2027. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19:30 

hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

- č. 1…  Závěrečný účet obce Syřenov za rok 2019  - schválený 

- č. 2 … Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2019 

 



 

Zápis byl vyhotoven dne 22.05.2020 

 

  

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

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

 

 

           Radek Fejfar  ……………………………  

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                             Razítko obce 

                                

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Příloha č. 1 

 

 

 

Z Á V Ě R E Č N Ý   Ú Č E T  Z A   ROK 2019 - schválený 
 

   vyjádřeno v  Kč  

text SR 2019 UR 2019 Skutečnost 2019 % plnění 

(UR) 

Příjmy po kons. 3440.440 3942.740 4523.511 114,73 

daňové (tř. 1) 3040.000 3040.000 3331.813 109,60 

nedaňové (tř. 2) 290.000 330.000 378.598 114,73 

kapitál. (tř. 3) 45.040 45.040 285.400 633,66 

dotace (tř. 4) 65.400 527.700 527.700 100,00 

     

Výdaje po konsol 3440.440 3881.877 3764.366 96,97 

běžné (tř. 5) 2570.440 3446.877 3341.591 96,95 

kapitálové (tř. 6) 870.000 435.000 422.775 97,19 

Saldo - - - - 

Přebytek 0 60.862               759.145  

Financ. (tř. 8) 0 -60.862       -759.145  

 
Poskytnuté dotace 2019                                                                                                    vyjádřeno v Kč 

účel UZ/polo

žka 

poskytnuto čerpáno Rozdíl – bude 

vráceno 

Na výkon st.správy 4112              65.400             65.400                           0 

Oprava Kumburku MK 4116 400.000 400.000 0 

Přívěs a pila  JSDH 4122 29.299,50 29.299,50 0 

Volby do parlamentu EU 4111 33.000 16.437                  16.563 

     

Dotace celkem        527.699,50     511.136,50 16.563 

 

Majetek  Stav 1.1.2019 změna Stav 31.12.2019  

Dlouhodobý nehmotný majetek 601.648,- 0 601.648,-  

Dlouhodobý hmotný majetek 30995.220.01 424.421,35 31419.641,36  

Dlouhodobý finanční majetek 20.000,- 0 20.000,-  

Úhrnem 31616.868,01 424.421,35 32041.289,36  

zásoby 0 0 0  

Stav běžného účtu 951.540.22 759.144,73 1710.684,95  

Pohledávky – půjčky obyvatelstvu (účet 275) 0 0 0  

Poskytnuté zálohy                           ( účet 314)      42.940 -1.560,-      41.380,-  

Pohledávky z hlavní  činnosti         ( účet 315) 720 -360,- 360,-  

Pohledávky – odběratelé                 ( účet 311)                       0                                        0                          0  

Stav úvěrů 0 0 0  

 

 

 

 

 



Závěrečný účet dle jednotlivých položek – příjmy: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Vypracoval  V.Kraus 

 

 
Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov dne: 22.05.2020        
 

Vyvěšeno: 27.05.2020 
 

Vyvěšeno v elektronické podobě na adrese: Sejmuto:    
 http://www.syrenov.cz/index.php/uredni-deska-2020 

   

V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Syřenově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Příloha č. 2 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


