Zápis č. 4/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.11.2020
od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Syřenov č.p. 68 v místnosti obecní knihovny.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet) , 1 občan, 1 host.
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
– zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta požádal
pana R. Fejfara a pana R. Svobodu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující
program dnešního veřejného zasedání uvedený na pozvánce :
1)
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
2)
Nájem nebytových prostor
3)
Prodej obecních pozemků
4)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
5)
Zpráva o realizaci akcí v tomto roce
6)
Odměny pro občany za práci pro obec
7)
Dar organizacím a sdružením
8)
Rozpočtové opatření č. 3/2020
9)
Příkaz k provedení inventarizace
10)
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2021
Starosta dále navrhuje zařazení následujících bodů programu, které na pozvánce nejsou
uvedeny a jsou aktuální:
11)
Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2021
12)
Spoluúčast obce Syřenov na poskytování sociální služby
13)
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
14)
Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
15)
Různé informace a diskuse
16)
Rekapitulace usnesení
17)
Závěr
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Starosta vyzval k předložení dalších návrhů k dnešnímu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce, žádný návrh předložen nebyl.

*

*

*

Ad 1) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Starosta informuje o ukončení služby úklidu sněhu firmou ZEOS Lomnice a.s.
Nabídka k poskytování této služby je od pana Luboše Plichty z Lomnice nad Popelkou IČ:
18873791 za stávajících finančních podmínek tj. sazba za ¼ hod. ve výši 200,- Kč bez DPH
tj. 800 Kč /hod bez DPH s tím, že požaduje úhradu držení pohotovosti ve výši 250,-Kč za den
bez DPH a to od 01.12.2020 do 31.03.2021 tj. celkem 121 dní x 250,-Kč tj celkem 30.250,Kč bez DPH platba za držení pohotovosti – s DPH je to 36.603,-Kč. Starosta navrhuje tomuto
požadavku vyhovět a smlouvu uzavřít.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/1:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením obchodní smlouvy s Lubošem Plichtou
z Lomnice nad Popelkou IČ: 18873791 o zajištění úklidu sněhu na období 2020/2021.
Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

*

Ad 2) Nájem nebytových prostor
Starosta informuje o Smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání, která byla
uzavřena 12.02.2020 mezi Obcí Syřenov a panem Milanem Bláhou. Předmětem nájmu jsou
dvě místnosti v budově bývalé prodejny a to místnost prodejny a sklad. Pan Milan Bláha žádá
o úpravu této smlouvy – nájem jen skladu a tím i snížení nájemného na polovinu tj. měsíčně
na 500,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením dodatku Smlouvy o nájmu prostor
sloužícímu podnikání, kde bude upraven předmět nájmu pouze na sklad v budově bývalé
prodejny v Syřenově č.p. 38 a výše nájemného na 500,-Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro:6 členů zastupitelstva, Proti: nikdo, Zdrželi se:1 (Bláha.M)
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3) Prodej obecních pozemků
Starosta dále přečetl žádost paní Ireny Sklenářové nar. 24.04.1991 bytem Zdice o odprodej
p.p.č. 2/1 a p.p.č. 792/7 vše v katastrálním území Syřenov. Starosta upozorňuje, že dnes bude
zastupitelstvo obce rozhodovat o zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků. Starosta
navrhuje schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemků, které nezasahují do komunikace
– příjezd k rodinnému domu pana Vika. Předmětné části budou vyznačeny v grafické příloze
šrafováním.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce Syřenov prodat část p.p.č.
2/1 a část p.p.č. 792/7 vše v katastrálním území Syřenov – předmětné části jsou vyznačeny
v grafické příloze šrafováním. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů.
Výsledek hlasování :
Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

Zdrželi se: 1 (Holeček B)

Proti: nikdo,

*

*

*

Ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-4019681/VB/2
Starosta přednesl návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019681/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva
se týká stavby „Zemní kabel NN“ a to přes p.p.č. 2056 v katastrálním území Syřenov –
obecní cesta. Věcné břemeno bude této firmě zaručovat umožnění umístit, 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. 4/2020/4:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019681/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce, a.s..
Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku p.p. č. 2056 v katastrálním území Syřenov a
stavby „Zemní kabel NN“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva ,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce:
Starosta informoval o průběhu stavebních akcí v tomto roce:
- Oprava MK Syřenov – nový základ cesty
Nový základ obecní cesty v délce 350 m a šířce 4m a hloubce 0,3 m. Celkem
navezeno 1400 t kamene za 230 tis. Kč a práce pana Kracíka - bagr s dopravou
kamene 579 tis. Kč, materiál od stavebnin Mizera 38 tis. Kč a práce pana Macha –
bagr finální úprava povrchu a příkopy 153 tis. Kč. Celkem 1000 tis.. Kč .
-

Průzkumný vrt – pod Kumburkem na p.p.č. 2298/5 – byl proveden ve dnech 11 – 14.
května s negativním výsledkem. Náklady průzkumného vrtu jsou 178 tis Kč a 127 tis.
vícenáklady tj. celkem cca 300 tis. Kč. Starosta informuje, že oslovil další firmu a to
Vodní zdroje chrudim a.s., která bude provádět další hydrologický průzkum
k vyhledání nového vodního zdroje pro obec, dohodnutý náklad je 45 tis. Kč bez
DPH.

-

Pořízení změny č.2 Územního plánu Syřenov – v rozpočtu 166 tis,-Kč – práce
probíhají, byl uskutečněn průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin ve
třech lokalitách – výskyt nebyl potvrzen. Zhotovitel změny č. 2 firma Pro Regio s.r.o.
vypracovala dle zadání změnu č. 2 územního plánu, která byla zaslána dotčeným
úřadům k projednání. Po této etapě bude veřejné projednání na obecním úřadě
v Syřenově. Náklady jsou zatím ve výši 134.400,-Kč

-

Projektová dokumentace a příprava stavby požární zbrojnice v Syřenově:
příprava dokumentace pro územní řízení je ve fázi shromažďování podkladů – žádost
o územní řízení je podána na stavební úřad v Lomnici nad Popelkou – místní šetření
03.11.2020 od 09:00 hod, rozhodnutí o umístění stavby bude vydáno. Na místě stavby
byly provedeny terénní úpravy – 85 tis. Kč a byl uhrazen poplatek za územní řízení ve
výši 20 tis. Kč. Náklady celkem ve výši165.144,-Kč

-

Oprava hradu Kumburk ( v rozpočtu 450 tis. Kč) . Oprava je provedena, faktury ve
výši 450 tis. Kč jsou uhrazeny. Jedná se o opravu vnější hradby mezi první a druhou
baštou hradu v celkových nákladech 450 tis. Kč, z toho dotace od Ministerstva
kultury činí 400 tis. Kč, podíl obce je 50 tis. Kč. Do 15. prosince musí být na
ministerstvo kultury zasláno závěrečné vyhodnocení akce.

-

Oprava vodovodu Žďár – akce je provedena v úseku cca 250 m a to přes zahrady
Kobrle, Buchar a Kracík až k hranici k paní Pelčákové, kde je litina a na ni se oprava
napojila. Materiál 78 tis. Kč, práce bagru 60 tis. Kč a montážní práce 23 tis.Kč,
celkem 150 tis. Kč, celkem tedy 161 tis. Kč - v rozpočtu je 250 tis. Kč. – zde je
úspora.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto roce.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

*

*

Ad 6) 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………………12.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 12.000,-Kč
Roman Svoboda za vedení kroniky…………………………………………… 12.000,-Kč
Jaromír Svoboda za správu požární nádrže…………………………………… 7.000,- Kč
Libuše Svobodová za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově.. 7.000.- Kč
Pavel Janďourek za správu požární nádrže…………………………………… 7.000,-Kč
Tomáš Stránský za správu hřiště Žďár……………………………………….. 10.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….…..3.000,-Kč
Milan Čapek za úklid úřadovny………………………………………………… 4.000,-Kč
Bohumír Podzimek za správu kulturní místnosti Žďár…………………………. 4.000,-Kč
CELKEM:
90.000, -Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Proti: nikdo
Zdrželi se:
nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 7 Dar sdružením
Starosta navrhl dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč,
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Milan Bláha upřesnil, že část příspěvku SDH Syřenov bude užita k úhradě faktury za
zajištění hudby při volné zábavě po výroční schůzi
Návrh usnesení č. 4/2020/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15,
dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Ad 8) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3/2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2020 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 4/2020/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se
sejde v 15.12.2020 v 19:00 na OÚ k proškolení a 29.12.2020 v 08:00 hod na OÚ Syřenov
k provedení fyzické inventarizace. 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. 4/2020/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 10) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2021
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku
roku 2021 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 návrh „Pravidla rozpočtového provizoria na rok
2021“, 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. 4/2020/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2021 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 2021“ přednesená starostou obce.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 11) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2021

Starosta přednesl ceník firmy Severočeské komunální služby s.r.o. odvozu a
odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2021. Cena za rok a za 1 popelnici při
odvozu 1 x 14 dní byla v novém ceníku stanovena na částku 1570 Kč včetně DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního
odpadu od 1.1.2021. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 12) Spoluúčast obce Syřenov na poskytování sociální služby
Starosta informoval o žádosti paní Josefy Knapové nar. 1939 bytem Syřenov č.p.1 o
přijetí do pobytové služby Domova pro seniory v Nové Pace. Domov pro seniory je
příspěvkovou organizací Města Nová Paka. Jako jednu z podmínek pro přijetí klienta do
pobytové služby mimo region Nové Paky stanovilo město spoluúčast příslušné obce na
financování poskytované sociální služby. Pro obec Syřenov je to spoluúčast jednorázového
vyrovnání ve výši 60 tis. Kč nebo roční platba ve výši 20 tis. Kč. Starosta navrhuje schválení
ročního příspěvku ve výši 20 tis. Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/12:
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce Syřenov na financování sociální
pobytové služby Domova pro seniory v Nové Pace pro umístění paní Josefy Knapové bytem
Syřenov č.p.1 a to ve výši 20.000 Kč za kalendářní rok a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o této finanční spoluúčasti s Městem Nová Paka.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
Starosta obce informoval o upozornění kontroly hospodaření za rok 2019, kde je nutné
schválit výši odměn členům zastupitelstva obce na nastávající kalendářní rok i v případě, že
se odměny nebudou měnit. V současnosti jsou měsíční odměny stanoveny dle nařízení vlády
č. 318/2017 a dle usnesení zastupitelstva obce Syřenov ze dne 02.11.2018 a to u starosty obce
na 21.899Kč, u místostarostky na 15.000,-Kč, předsedy komise na 2000Kč a člena komise,
který je současně i člen zastupitelstva na 1700,-Kč. Přitom je maximální výše odměn již
změněna – poslední úprava Nařízením vlády č. 338/2019 s účinností od 1.1.2020, kde je
maximální měsíční odměna neuvolněného starosty stanovena na 25.775,-Kč, místostarosta
23198,-Kč, předsedy komise/výboru na 2577,-Kč a člena komise 2148,-Kč.
Předseda finančního výboru pan Radek Fejfar navrhl v souladu s ustanovením Nařízení vlády
č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů
následující měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva s platností od
01.01.2021:
- Starosta obce ………………… 25.000 Kč
-

Místostarosta obce:……………… 19.000,.Kč
Předseda komise nebo výboru: …… 2.500,-Kč
Člen komise nebo výboru, který je i členem zastupitelstva: 2.100,-Kč

Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/2020/13:
-Zastupitelstvo obce Syřenov stanoví s platností od 01.01.2021 v souladu s ustanovením
zákona o obcích a Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. měsíční odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25.000 Kč, měsíční odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19.000 Kč, měsíční
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy
výboru nebo komise ve výši 2.500 Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva,
který je současně členem výboru nebo komise zastupitelstva obce ve výši 2.100 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 14) Zpráva o dotaci na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově
Starosta informoval o dotačním programu ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kde
požádal o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice na rok 2021. V Libereckém
kraji se s počtem 14 bodů naše obec umístila na 1. místě a dotaci ve výši 2772 tis. Kč při
splnění daných podmínek získá.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020/14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o příslibu dotace ve výši 2772 tis.
Kč na stavbu nové požární zbrojnice JSDH Syřenov na rok 2021.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 15) Různé informace a diskuse:
INFORMACE: Starosta obce poskytl následující informace:
- Výročka hasičů v tomto roce nebude
- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
- Stav účtů obce Syřenov: 2143 tis. Kč
DISKUSE: nikdo se do rozpravy nepřihlásil

*

*

*

Ad 16) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
-

-

-

-

-

-

-

Usnesení č. 4/2020/1: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením obchodní smlouvy s
Lubošem Plichtou z Lomnice nad Popelkou IČ: 18873791 o zajištění úklidu sněhu na
období 2020/2021. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 4/2020/2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením dodatku Smlouvy o
nájmu prostor sloužícímu podnikání, kde bude upraven předmět nájmu pouze na sklad
v budově bývalé prodejny v Syřenově č.p. 38 a výše nájemného na 500,-Kč za měsíc.
Usnesení č. 4/2020/3: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce
Syřenov prodat část p.p.č. 2/1 a část p.p.č. 792/7 vše v katastrálním území Syřenov –
předmětné části jsou vyznačeny v grafické příloze šrafováním. Zveřejnění záměru
prodeje bude provedeno na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.
Usnesení č. 4/2020/4: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-124019681/VB/2
s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat
obecního pozemku p.p. č. 2056 v katastrálním území Syřenov a stavby „Zemní kabel
NN“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 4/2020/5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto
roce.
Usnesení č. 4/2020/6: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající
práce ve prospěch obce podle návrhu starosty
Usnesení č. 4/2020/7: Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů
Syřenov ve výši 15, dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve výši 5.000,Kč.
Usnesení č. 4/2020/8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 4/2020/9: Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Usnesení č. 4/2020/10: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na
začátku roku 2021 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 2021“ přednesená starostou
obce.
Usnesení č. 4/2020/11: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování
směsného komunálního odpadu od 1.1.2021. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
usnesení č. 4/2020/12: Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce Syřenov na
financování sociální pobytové služby Domova pro seniory v Nové Pace pro umístění
paní Josefy Knapové bytem Syřenov č.p.1 a to ve výši 20.000 Kč za kalendářní rok a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o této finanční spoluúčasti s Městem Nová
Paka.

-

-

Usnesení 4/2020/13: Zastupitelstvo obce Syřenov stanoví s platností od 01.01.2021
v souladu s ustanovením zákona o obcích a Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. měsíční
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
25.000 Kč, měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 19.000 Kč, měsíční odměnu neuvolněnému členovi
zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise ve výši
2.500 Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je současně
členem výboru nebo komise zastupitelstva obce ve výši 2.100 Kč.
Usnesení č. 4/2020/14: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o
příslibu dotace ve výši 2772 tis. Kč na stavbu nové požární zbrojnice JSDH Syřenov
na rok 2021.

Ad 17) Závěr:
Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný Advent a pěkné Vánoce, vše
dobré v novém roce 2021 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:30 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2020
2) Příkaz k provedení inventarizace
3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Zápis byl vyhotoven dne 18.11.2020
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé:

Radek Fejfar

Roman Svoboda

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce

Příloha č.1

Rozpočtové opatření č. 3/2020
Příjmy:

Par.

Pol:

Má dáti

Dal

Dotace na volby do krajů 4111 ………………………. 31.000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 31.000,Výdaje:
Par. Pol:
Má dáti
Dal
Volby do krajů - odměny 6115 - 5021 …………………………..
16.697,o
- materiál 6115 – 5139 …………………………….. 3.376,o
- cestovné 6115 – 5173 ……………………………. 256,o
- pohoštění 6115 - 5175 …………………………… 870,Krizová opatření – rezerva 5213 – 5903 ……………………………. -20.000,Krizová opatření – ¨materiál 5213 – 5139 ……………………………. 20.000,Činnost místní správy – telefon 6171-5162 ………………………….. 2.000,Činnost místní správy – materiál 6171-5139 ………………………… 7.801,----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem :
31.000,Přebytek hospodaření: 0

Schváleno usnesením
18.11.2020.
Zpracoval: Kraus Vlastimil

na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne

dne: 18.11.2020

Příloha č.2

PŘIKAZ

K

PROVEDENÍ

INVENTARIZACE

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. 2020
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2020
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2020
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 20.01.2021
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.01. 2021
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 18.11.2020

……………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka

…………………………………..
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

Příloha č. 3

Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2021
Rozpočet obce Syřenov na rok 2021 nebude do 31.12.2020 schválen, proto se
financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2021 řídit zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 18.11.2020
schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021:
1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním
bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2021 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 2021 se příjmy a výdaje
rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov 18.11.2020
…………………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka
Vyvěšeno: 18.12.2020
Sejmuto:

……………………………….
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

