
Zápis č.1/2021 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne   17.02.2021  

od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Syřenov č.p. 68 v místnosti obecní knihovny. 

 

Přítomno:  6  zastupitelů ( R. Fejfar omluven),      2  občané,   3hosté 

 

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 – zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Požádal 

místostarostku paní Renatu Hrdličkovou o přečtení zápisu přijatých usnesení z minulého 

veřejného zasedání. K přečtenému zápisu přijatých usnesení nebylo připomínek. Starosta 

požádal pana  B. Holečka a R. Svobodu,  aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující 

program dnešního veřejného zasedání: 

 

1) Zpráva z  inventarizace obecního majetku k 31.12.2020 

2) Zpráva z evidence obyvatel obce Syřenov za rok 2020 

3) Zpráva o hospodaření obce Syřenov za rok 2020 

4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2020 

5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2020 

6) Prodej obecních pozemků 

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

Kumburku,o.s. 

8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2021 

9) Schválení rozpočtového výhledu 2022 – 2025 

10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace ministerstvu kultury v rámci Programu 

záchrany architektonického dědictví České republiky na opravu interiéru sklepa 

Hlavní věže v areálu hradu Kumburk 

11) Výběr zhotovitele akce „Opravu interiéru sklepa Hlavní věže v areálu hradu 

Kumburk“ 

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

uvedeny a jsou aktuální: 

 

12) Nájem nebytových prostor 

13) Dohoda o uplatnění tzv. třídící slevy komunálního odpadu. 

14) Různé informace a diskuse 

15) Rekapitulace usnesení 

16) Závěr 

 

Starosta vyzval k předložení dalších návrhů k dnešnímu programu veřejného zasedání 

zastupitelstva obce, žádný návrh předložen nebyl. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního veřejného zasedání. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 



Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku 

           Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci 

obecního majetku k 31.12.2020.  Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem 

účetním a inventarizačním.  Zpráva o inventarizaci 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 č.1/2021/1: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise pana Bohumila 

Holečka  o inventarizaci obecního majetku k datu 31.12.2020. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*   * * 

 

  

 

Ad 2) Zpráva z evidence obyvatel obce Syřenov za rok 2020 

           Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatel 

obce Syřenov za rok 2020:  

Stav k     1.1.2020:  223      narození:   , 3 přistěhování: ,       úmrtí: ,     2 odstěhování:  

Stav k 31.12.2020:  224  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 1/2021/2: 

Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Zprávu místostarostky obce  z evidence obyvatel  obce 

Syřenov za rok 2020. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*   * * 

 

 

Ad 3) Zpráva o hospodaření obce Syřenov za rok 2020 

          Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2020. Výsledkem 

hospodaření je přebytek ve výši 623.467 Kč. 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 č.1/2021/3: 

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

2020. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*   * * 

 



Ad 4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2020 

            Starosta informoval o výsledku nakládání s komunálním odpadem obce Syřenov za 

rok 2020:   VÝDAJE: 

-  směsný komunální odpad (popelnice a pytle)…….53,6 t…..SKS s.r.o………231.359 Kč 

-  objemný odpad ( kontejnery)…………………….. 12,9 t…. Pedersen………. 29.141 Kč 

                       mezisoučet netříděný odpad celkem:   66,5 t ………………        260.500 Kč 

- třídění PLAST  ( SKS s.r.o.)………………………..1,940 t 

- třídění SKLO   ( SKS s.r.o.)……………….………. 2,740 t 

- třídění PAPÍR ( Lipkova,  SKS s.r.o.)………..……  3,005 t 

                       mezisoučet tříděný odpad celkem……  7,685 t  ………………..….10.573,- Kč 

                                                                         Celkem úhrada za odpady: …… 271.073, -Kč 

                   PŘÍJMY: 

- Poplatek za komunální odpady:……………..……………….…………….90.586,- Kč 

- Úhrada od EKO-KOM  za tříděný odpad………………….……………..  22.153,- Kč 

- Úhrada za nájem popelnice………………………………………..…….…  1.820,-Kč 

                                                      Celkem příjem za odpady………      114.559,- Kč 

                                                                  ROZDÍL Příjmy – Výdaje…….…    -156.514,- Kč 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2021/4: 

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

Syřenov za rok  2020. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk v roce 2020 

            Starosta informoval o ukončení opravy vnější hradby mezi první a druhou baštou 

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. 

Kromě této akce uspořádalo Sdružení pro záchranu hradu Kumburku již tradiční Kumburské 

svítání. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2021/5: 

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

2020. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 



Ad 6) Prodej obecních pozemků 

 

Starosta dále přečetl žádost ze dne 29.10.2019  manželů Ing. Marco Mastoianni a Ing. Arch. 

Kateřiny Mastroianni oba bytem K ovčínu 1502/19 Praha Kobylisy o odkoupení p.p.č. 2029 

v katastrálním území Syřenov sousedící s p.p.č. 2028 v jejich vlastnictví, kde plánují stavbu 

rodinného domu a žádaný pozemek by využili k regulaci a zadržení vody, která při vydatných 

deštích v této lokalitě způsobuje problémy – místní záplavy. Starosta informuje, že p.p.č. 

2029 k.ú. Syřenov není v územním plánu vymezena jako zastavěné ani jako zastavitelné 

území. Jde o ornou půdu v užívání zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. navazující na 

zastavitelné území obce.  Starosta dále informuje, že záměr prodeje pozemku byl na úřední 

desce zveřejněn 27.11.2019 po dobu 15 ti dnů a kromě manželů Mastoianni nebyla žádná 

další žádost podána. Starosta navrhuje prodej schválit. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 1/2021/6a 

              Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 2029 v katastrálním území  Syřenov  Ing. 

Marco Mastroianni a Ing. Arch. Kateřině  Mastroianni  oba bytem K ovčínu 1502/19 Praha 

Kobylisy za cenu 120 Kč za m2. Starosta obce se pověřuje k vypracování a podpisu kupní smlouvy a 

k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 
 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

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

 

 

 

Starosta dále přečetl žádost ze dne 29.04.2020 pana Milana Jirků o odkoupení  p.p.č. 1067 

v katastrálním území Syřenov. Starosta informuje, že záměr prodeje části uvedeného 

pozemku byl na úřední desce zveřejněn 20.01.2020 po dobu 15 dní. Jiná žádost podána na OÚ 

Syřenov nebyla. Starosta upozornil na rozpravu v této věci, kdy většina zastupitelů 

požadovala po žadateli doložení souhlasu s prodejem vlastníka sousedních pozemků tj. od 

manželů Knobových. Tento souhlas není doložen. Starosta proto navrhuje žádosti nevyhovět 

a uvedenou část p.p.č. 1067 panu Milani Jirků neprodávat.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení č. 1/2021/6b             

Zastupitelstvo obce   nesouhlasí s prodejem části   p.p.č.1067 v katastrálním území  Syřenov  

panu Milanu Jirků. 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Starosta dále přečetl žádost ze dne 23.09.2020 paní Ireny Sklenářové bytem Zdice o odprodej 

p.p.č. 2/1 a p.p.č. 792/7 vše v katastrálním území Syřenov. Starosta informuje, že záměr 

prodeje částí uvedených pozemků byl na úřední desce zveřejněn 20.01.2021 po dobu 15 dní. 

O uvedené pozemky požádal 02.12.2020 i pan Ondřej Vik bytem Syřenov 27 s odůvodněním 

dlouhodobého užívání obou pozemků a s nabídnutou kupní cenou  max. 40 Kč/m2.  

Starosta upozorňuje na skutečnost, že přes pozemek vede koryto potoku Černá ve správě 

Povodí Labe a také přes tento pozemek má někudy vést kanalizační řad odvodňující lokalitu 

Klepanda, na pozemku se nachází studna a taky není jistota, zda tento pozemek nebude pro 

obec strategický z hlediska hledání nového zdroje pitné vody. S přihlédnutím ke všem těmto 

okolnostem starosta navrhuje oběma žádostem nevyhovět a pozemky neprodávat 

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

Vyjádřil se pan Sklenář – otec paní Ireny Sklenářové. Zdůraznil skutečný zájem o předmětný 

pozemek a vysvětlil případné řešení v místě vodního toku – potoka Černá. Jiné stanovisko 

sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 1/2021/6c: 

            Zastupitelstvo obce nesouhlasí s  prodejem  částí pozemků vyznačených šrafováním 

v kopii katastrální mapy v příloze Zveřejněného záměru prodeje ze dne 20.01.2021  a to části   

p.p.č. 2/1 a části p.p.č. 792/7  vše v katastrálním území Syřenov. 

 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

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

 

Starosta dále přečetl žádost ze dne 02.12.2020 pana Ondřeje Vika bytel Syřenov 27 o 

odkoupení pozemků pod přístupovou cestou k jeho domu. Jde o p.p.č. 2/4, p.p.č. 792/1 a část 

p.p.č. 2/1 a část p.p.č 792/7 vše v katastrálním území Syřenov. Starosta upozorňuje, že 

zastupitelstvo bude hlasovat o zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků a částí 

pozemků. Starosta navrhuje zveřejnění záměru prodeje schválit.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2021/6d: 

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

2/4, p.p.č. 792/1 a části p.p.č. 2/1 a části 792/7 vše v katastrálním území  Syřenov. Předmětné 

části jsou označeny šrafováním dle grafické přílohy žádosti. Zveřejnění záměru prodeje bude 

provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu  15 dnů. 

 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Starosta přečetl žádost ze dne 10.02.2021  Manželů Knobových o odkoupení  p.p.č. 1067 

v katastrálním území Syřenov. Starosta upozorňuje na to, že zastupitelstvo bude hlasovat o 

zveřejnění záměru prodeje a navrhuje zveřejnění prodeje části pozemku dle grafické přílohy 

schválit. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2021/6e: 

              Zastupitelstvo obce   souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat část  

p.p.č. 1067 v katastrálním území  Syřenov  dle grafické přílohy. Zveřejnění záměru prodeje 

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

 

Výsledek hlasování :     Pro: 6 členů zastupitelstva ,    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 2021 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 2021 ve výši 10 tis. Kč. Starosta navrhuje žádostem 

vyhovět a poskytnout  spolku Život bez bariér, z.ú. dar ve výši 30 tis. Kč a Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku o.s. poskytnout dar ve výši 10 tis. Kč. Uvedené částky budou 

začleněny do rozpočtu obce Syřenov na rok 2021. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2021/7: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí daru spolku  Život bez bariér, z.ú.   z Nové Paky na 

rok 2021 ve výši 30.000 Kč  a poskytnutí daru Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. na 

rok 2021 ve výši 10 tis. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*   * * 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2021 

           Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2021 v celkových příjmech  

3522.000,-Kč a v celkových výdajích 5658.000-Kč . Rozpočet je navržen jako schodkový se 

zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2136.000 Kč. Návrh rozpočtu obce na 

rok 2021 byl na úřední desce obce Syřenov i v elektronické podobě na internetových 

stránkách obce vyvěšen 27.01.2021  tj. více než 15 dnů před jeho projednáním a schválením .   

Starosta navrhuje návrh schodkového rozpočtu obce Syřenov na rok 2021  v celkových 

příjmech 3522.000 Kč a v celkových výdajích 5658.000 Kč  se zapojením přebytku 

hospodaření z minulých let ve výši 2136.000,-Kč  schválit. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2021/8: 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Syřenov na rok 2021 v celkových 

příjmech 3522.000,-Kč a v celkových výdajích 5658.000,-Kč se zapojením přebytku 

hospodaření z minulých let ve výši 2136.000 Kč. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2021 je uveden v příloze č.3  tohoto  zápisu. 

 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

Ad 9) Schválení rozpočtového výhledu 2022 - 2025 

            Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce  v letech 2022 až 

2025.. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení č. 1/2021/9: 

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

2025. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Rozpočtový výhled je uveden v příloze č. 4 tohoto zápisu 

 

*  *  * 



Ad 10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace ministerstvu kultury v rámci  

            Programu záchrany architektonického dědictví České republiky pro rok 2021 

            na opravu interiéru sklepa Hlavní věže hradu Kumburku  

            Starosta informoval o podání žádosti obce Syřenov Ministerstvu kultury o zařazení 

akce obnovy kulturní památky hradu Kumburk do Programu záchrany architektonického 

dědictví České republiky. Žádost byla na ministerstvo kultury podána v září 2020 a pokud jí 

bude vyhověno, bude nutné do 30.04.2021 podat na ministerstvo kultury žádost o poskytnutí 

dotace. Pro tento rok byla po dohodě se státní památkovou péčí určena oprava interiéru sklepa 

Hlavní věže hradu Kumburk. Starosta proto navrhuje schválit podání žádosti ministerstvu 

kultury o poskytnutí dotace na tuto opravu v celkových nákladech 450 tis. Kč, kde podíl obce 

jako vlastníka bude 50 tis. Kč a žádost o dotaci ve výši 400 tis. Kč.             

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení č. 1/2021/10: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti ministerstvu kultury o poskytnutí dotace 

v rámci Programu záchrany architektonického dědictví České republiky pro rok 2021 na 

opravu interiéru sklepa Hlavní věže hradu Kumburk v celkových nákladech 450 tis. Kč, kde 

podíl obce jako vlastníka bude 50 tis. Kč a žádost o dotaci ve výši 400 tis. Kč a to v případě 

zařazení této akce do tohoto programu.            

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 11)  Výběr zhotovitele akce  „Oprava interiéru sklepa Hlavní věže hradu Kumburk“ 

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

„Oprava interiéru sklepa Hlavní věže“ v areálu hradu Kumburk, která by se měla v případě 

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

zednickou firmu pana Tomáše Šimůnka   „ToMi servis s.r.o.“  IČ: 07173415 se sídlem 

Litomyšl, B.Němcové 158.. 

  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 2021 .         

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2021/11: 

              Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava interiéru sklepa Hlavní 

věže“  v areálu hradu Kumburk  v roce 2021 firmu „ToMi servis s.r.o.“ IČ: 07173415. 

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 na rok 2021. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*   * * 



Ad 12) Nájem nebytových prostor 

           Starosta uvedl ústní žádost pana Martina Pecánka o pronajmutí nebytových prostor  - 

kuchyně na hřišti Žďár u Kumburku Jedná se o místnost o výměře cca 30 m2 a to pouze po 

dobu zimního období. Starosta upozornil, že dnes bude zastupitelstvo obce rozhodovat a 

schvalovat zveřejnění záměru pronájmu tohoto nebytového prostoru s tím, že po uplynutí 

nutné doby vyvěšení záměru bude zastupitelstvo obce rozhodovat o podmínkách nájemní 

smlouvy.  

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

Martin Pecánek se vyjádřil ke své žádosti – prostor kuchyně je v zimním období nevyužitý, 

on by ho používal k vydávání občerstvení výdejním okénkem 

Návrh usnesení č. 6/2021/12 

              Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov pronajmout 

nebytový prostor a to místnosti kuchyně  na hřišti Žďár u Kumburku o výměře cca 30 m2 na 

dobu zimního období tj. měsíce prosinec až březen. Zveřejnění záměru nájmu bude provedeno 

na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.  

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  *  * 

 

Ad 13) Dohoda o uplatnění tzv. třídící slevy  

             Starosta informoval o tom, že k 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, 

který mimo jiné s sebou přináší i zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu z 500 

Kč/t  na 800,-Kč/t. Současně umožňuje obcím uplatnit tzv. třídící slevu a to do 200 kg za 

obyvatele, kde bude zachován poplatek ve výši 500 Kč/t. Pro možnost čerpání této slevy je 

nezbytné, aby obec  nárok na její poskytnutí uplatnila uzavřením Dohody o uplatnění tzv. 

třídící slevy. 

       

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2021/13 

              Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o uplatnění tzv. třídící slevy. 

Starostu obce pověřuje k podpisu této dohody.  

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

Ad 14) Různé informace a diskuse 

 Starosta informoval o: 

- Stav účtů obce : 2480 tis. Kč 

- Sčítání domů, lidu a bytů 

- Budoucí využití společenské místnosti v budově bývalé školy 

- Poplatek za ubytování 

 

 
*  * * 

 



Ad 15)  Rekapitulace  přijatých USNESENÍ     17.02.2021 

 

- Usnesení č. 1/2021/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy 

inventarizační komise pana Bohumila Holečka  o inventarizaci obecního majetku 

k datu 31.12.2020. 

- Usnesení  č.  1/2021/2: Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Zprávu místostarostky 

obce  z evidence obyvatel  obce Syřenov za rok 2020. 

- Usnesení č.1/2021/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu starosty  o 

hospodaření obce Syřenov za rok 2020. 

- Usnesení č. 1/2021/4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o 

nakládání s komunálním odpadem obce Syřenov za rok  2020. 

- Usnesení č.1/2021/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

na hradě Kumburk v roce 2020. 

- Usnesení č. 1/2021/6a: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  p.p.č. 2029 

v katastrálním území  Syřenov  Ing. Marco Mastroianni a Ing. Arch. Kateřině  

Mastroianni  oba bytem K ovčínu 1502/19 Praha Kobylisy za cenu 120 Kč za m2. 

Starosta obce se pověřuje k vypracování a podpisu kupní smlouvy a k podání návrhu 

na vklad do katastru nemovitostí. 

- Usnesení č. 1/2021/6b : Zastupitelstvo obce   nesouhlasí s prodejem části   p.p.č.1067 

v katastrálním území  Syřenov  panu Milanu Jirků. 

- Usnesení č. 1/2021/6c:   Zastupitelstvo obce nesouhlasí s  prodejem  částí pozemků 

vyznačených šrafováním v kopii katastrální mapy v příloze Zveřejněného záměru 

prodeje ze dne 20.01.2021  a to části   p.p.č. 2/1 a části p.p.č. 792/7  vše 

v katastrálním území Syřenov. 

- usnesení č. 1/2021/6d:   Zastupitelstvo obce   souhlasí se zveřejněním záměru obce  

Syřenov prodat p.p.č. 2/4, p.p.č. 792/1 a části p.p.č. 2/1 a části 792/7 vše 

v katastrálním území  Syřenov. Předmětné části jsou označeny šrafováním dle grafické 

přílohy žádosti. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce 

Syřenov po dobu  15 dnů. 

- Usnesení č. 1/2021/6e: Zastupitelstvo obce   souhlasí se zveřejněním záměru obce  

Syřenov prodat část  p.p.č. 1067 v katastrálním území  Syřenov  dle grafické přílohy. 

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

15 dnů. 

- Usnesení č.1/2021/7: Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí daru spolku  Život bez 

bariér, z.ú.   z Nové Paky na rok 2021 ve výši 30.000 Kč  a poskytnutí daru Sdružení 

pro záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2021 ve výši 10 tis. 

- Usnesení č. 1/2021/8: Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Syřenov 

na rok 2021 v celkových příjmech 3522.000,-Kč a v celkových výdajích 5658.000,-Kč 

se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2136.000 Kč. 

- Usnesení č. 1/2021/9: Zastupitelstvo  obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření 

obce Syřenov v letech 2022 až 2025. 

-  Usnesení č. 1/2021/10: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti ministerstvu 

kultury o poskytnutí dotace v rámci Programu záchrany architektonického dědictví 

České republiky pro rok 2021 na opravu interiéru sklepa Hlavní věže hradu Kumburk 

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

žádost o dotaci ve výši 400 tis. Kč a to v případě zařazení této akce do tohoto 

programu.   

 

 



- Usnesení č. 1/2021/11: Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava 

interiéru sklepa Hlavní věže“  v areálu hradu Kumburk  v roce 2021 firmu „ToMi 

servis s.r.o.“ IČ: 07173415. 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 na rok 2021          

- Usnesení č. 6/2021/12: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce 

Syřenov pronajmout nebytový prostor a to místnosti kuchyně  na hřišti Žďár u 

Kumburku o výměře cca 30 m2 na dobu zimního období tj. měsíce prosinec až březen. 

Zveřejnění záměru nájmu bude provedeno na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 

dnů.  

- usnesení č. 6/2021/13: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o uplatnění 

tzv. třídící slevy. Starostu obce pověřuje k podpisu této dohody. 

  

 

* * * 

 

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 2020 

- č. 3 …  Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2021 

- č. 4….  Schválený rozpočtový výhled 2022 - 2025 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  17.02.2021 

 

Zapisovatel:  Ing. Vlastimil Kraus 

 

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

 

 

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

 

 

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  15.12.2020 – 31.1.2021 na stav majetku 
k 31.12. 2020   

     Inventarizační komise byla proškolena dne 15.12.2020.  

Zápis vyhotoven dne 31.1.2021 

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. 2020                     změna                    31.12. 2020 

 018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek: 

                                                        162 609,-                                   0,-                            162 609,- 

 019  ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 

                                 439 039,-                     + 134.400,-                  573.43 
  

021   dlouhodobý hmotný majetek – stavby:  viz. příloha                   

                 28 842 106,77                  + 165.144,-             29 007 250,77 

 

022   dlouhodobý hmotný majetek  - dopravní prostředky: 

                                                        80 000,-                                    0,-                   80 000,-                      

028  drobný dlouhodobý majetek:  viz. příloha 

                                  1 173 347,40                         + 13 535,30            1 186 882,70 

902    DKP:                  30 176,-                                   -362,-                  29 814,-     
     

031   pozemky celkem:  viz. příloha 

                                                    1 324 187,19                                      0                   1 324 187,19                                       



                        

069   ost. dlouhodobý finanční majetek: 

                                                           20 000,-                                   0                        20 000,                       
                   

 231 Stav bankovních účtů :1 710 684,95          + 623 466,96            
2 334 151,91 

 261 pokladna                             0                       0                                  
0  

 311 odběratelé                           0                                      0                                  0 

 321 dodavatelé                          0                                      0                                  0 

Závazky k 31.12. 2020:  - zaměstnanci    účet  331…………………      36 609,- 

                                        - zdravotní poj.  účet  337…………………..     6 252,- 

                                   - daň z příjmů    účet  342……………………..  7 605,- 

Poskytnuté zálohy k 31.12. 2020  = zúčtovány na účet 314  

  ČEZ   25/9                         550,- 

                                  25/9                         650,- 

                                  25/9                       1 460,- 

                                  29/9                       2 260,- 

                                  8/10                          140,-   

                                  8/10                       8 330,- 

                                  26/10                        550,- 

                                  26/10                        650,- 

                                  26/10                      1 460,-  

                                  26/10                      2 260,- 

                                   9/11                         140,- 

                                   9/11                      8 330,- 

                                  25/11                        550,- 

                                  25/11                        650,- 

                                  25/11                      1 460,- 

                                  26/11                      2 260,- 

                                    8/12                        140,- 

                                    8/12                      8 330,- 

                                  28/12                        550,- 

                                  28/12                        650,- 

                                  28/12                      1 460- 

                                  28/12                      2 260,-                                 

                               Celkem   …..…       45 090,- 

                                                 

Stav podrozvahových účtů k 31.12. 2020 

- zástavní smlouva na byt nad prodejnou …….. 320 000,- 
- zástavní smlouva  na byt ve škole……. ……..   640 000,- 



  

Dlužníci poplatků k 31.12.2020 - neuhrazené poplatky za odpad –    účet 315 

                    Syřenov 44 ………  360,-                                                                                                  

 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem účetním a inventarizačním. 

  

Podpisy členů inventarizační komise dle kontrolovaného majetku:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Hrdličková Renata         …..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  Příloha č. 2 

Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2020 

 

Stav účtu k 1.1.2020:       1710.684,95 Kč                  

                                                                                                                                                      

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

                                                                     změnách:)                                                                                        změnách:)                        

Příjmy  z daní:                                                                            Výdaje běžné                                                                                                                                       

Daň  FO – vybíraná srážkou…… 70.000         70.000        73.185         Cestovné…………………..     13.925          13.925            3.187 
Daň  FO – z podnikání  ………    20.000         20.000        11.978         Nákup služeb……………… .130.000        130.000         123.137 

Dan FO – záv. činnost……        760.000        760.000     736.262         Protah cest………   ………..    40.000          40.000                    0 

DPH……………………….      1470.000     1470.000    1500.521         Dopravní obslužnost…. ……..19.440           19.440          19.440 
Daň PO…………………….      653.000        653.000      548.197         Jubilea + narození, děti……… 10.000          10.000            6.549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Daň PO – obec………………......22.610        22.610         22.610 ------ Daň PO za obec……………    22.610          22.610          22.610 

Daň z nemovitostí…………..     222.000        222.000      221.694         El.energie…………………    150.000        150.000        144.289 
Odvod z loterií a her…………..   16.000          16.000        20.742         Drobný hm. dlouh. majetek…  50.000          50.000           43.550 

Odvody za odnění ze ZPF……..    4.000            4.000          8.537         Pojištění majetku……………   10.000          10.000          10.058 

Poplatek za komunální odpady… 88.000         88.000         90.586  ----- Odvoz a uložení odpadů….    280.000        280.000        271.073 
Poplatek ze psů………………..     3.000           3.000           3.120         Nákup  materiálu (toner,)……140.000        117.801          99.661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Správní poplatky(trvalý pobyt)       1.390           1.390              700         Krizová opatření – materiál…….      0           20.000         18.800                                                                                                                            

       Daňové příjmy celkem:   3330.000,-    3330.000,-   3238.132         Poštovné……………………… 5.000            5.000           2.770 
                                                                                                                    Transfery obcím – soc služby…5.000            5.000                 0 

Příjmy z běžné činnosti:                                                                      Knihy, sbírky, kanc. potřeby…   2.000           2.000            1.805 

-Vodné včetně nájmu vodoměru…140.000      140.000       149.540----- Nákup vody od Zeos……….   118.870       200.120       156.530 
-Nájem z bytů………………….    120.612      120.612       120.612       Voda   - rozbory vody,služby… 30.000         30.000         23.474 

-Nájem z hřiště…………………       1.288          1.288              900       Voda – opravy………………. 250.000        250.000      161.088 

-Příjem z nájmu nebytových prostor…    0                0             9.000 ---- Poplatek na chod MR Tábor…  35.000         35.000         29.242 
-Příjem z nájmu pozemků (ZEOS)..   8.000          8.000         16.423      55% podíl na vytápění úřadu…   14.000        14.000           9.536                                                                                                                        

-Prodej dřeva……………………… ….. 0                 0             9.688 ---- Práce v lese……………….….   30.000       30.000            6.461 

-Příjmy ze služeb(internet,ověř. )      80.000      80.000           52.722---- Telefony + internet ….. …...       12.000        14.000         13.881                                                                                                             
-Příjmy z úroků   …………………..     100            100               119 -----Poplatky KB …………………   10.000        10.000          5.116 

  Běžné příjmy celkem:  ………   350.000 ,-  350.000        359.004       SDH – materiál ………………   40.000        40.000                 0  

                                                                                                                    SDH – DKP…………………..   40.000        40.000        34.755                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                    SDH – PHM…………………..  10.000        10.000          2.182 

                                                                                                                    SDH – služby …………………..20.000       20.000        18.796 

                                                                                                                    SDH – oprava auta…………….  20.000       20.000                 0 
                                                                                                                    SDH – mimoř. události………… .1.000          1.000                0 

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

                                                                                                                    Příspěvek svazu  žen…………    26.000       26.000        22.372   
                                                                                                                    Příspěvek hokej,fotbal …………20.000        20.000          4.475   

                                                                                                                    Příspěvek „život bez bariér“…..  30.000        30.000       30.000  

                                                                                                                    Příspěvek „ Sdružení Kumburk“  10.000       10.000       10.000 
                                                                                                                    Příspěvek Muzeu Lomnice N.P…        0        10.000       10.000                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    Odměny zastupitelstva……….. 605.592     605.592      605.592 

                                                                                                                    Odměny ostatní……………….100.000      100.000       97.923 
                                                                                                                    Oprava veřejného osvětlení ….   50.000        50.000       14.515                                                                                                                     

                                                                                                                    Vratka nečerpané dotace volby   16.563         16.563       16.563 

                                                                                                                    Volby do krajů………………            0           21.199       21.199 
                                                                                                                    Oprava místních komunikací.  800.000      1000.000     999.310                                                                                           

                                                                                                                    Oprava hradu Kumburk  -věž…. 50.000      450.000      450.000 

                                                                                                                  Běžné výdaje celkem:  ……… 3237.000    3949.250   3529.939 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

  Investiční  příjmy:                                                                       Investiční výdaje:             

-Příjem za prodej pozemků……….       404.900      404.900   404 880     Změna územního plánu………166.000     166.000       134.400 

 Investiční příjmy celkem:. ………     404.900       404.900    404.880   VRT …………………………550.000     550.000        329.416                                                                                                                       

                                                                                                                   SDH Syřenov pož. zbrojnice… 200.000     200.000        165.144 

Poskytnuté dotace a dary:                                                                       Rekonstrukce hřiště Žďár…….           0      300.000                  0 

-Dotace státu na státní správu…. …. …  68.100      68.100     68.100       

-Dotace na Kumburk- hlavní věž….…            0    400.000    400.000        
-Finanční vyrovnání od státu………..…….     0     281.250   281.250        

-Dotace na volby do krajů      ……….  …       0        31.000    31.000        

Dotace celkem:………………………. 68.100,-   780.350,-  780.350     Investiční výdaje celkem:       916.000    1216.000       628.960     --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

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

za Obec příjmy celkem:  4153.000    4865.250        4782.366        za obec výdaje:    4153.000       5165.250       4158.899 
zapojení přebytku z min. let:          0        300.000            -623.467  

 

Výsledek roku 2020……………..…...  +623.466,96 Kč 

 

Stav účtu k 31.12.2020 :   2334.151,91 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Příloha č. 3 

      
      

Příjmová část rozpočtu pro rok 2021 - 
Schválený 

Úč. 
Tř. 

Par. Pol. Odvětví Zodpovídá 
Schválený 
rozpočet 

2021 

6   1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti Kraus 550 000,00 

6   1112 Daň z příjmů OSVČ - celostátní výnos Kraus 10 000,00 

6   1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou Kraus 70 000,00 

6   1121 Daň z příjmů právnických osob Kraus 540 000,00 

6   1122 Daň z příjmu právnických osob za obce Kraus 26 030,00 

6   1211 Daň z přidané hodnoty Kraus 1 500 000,00 

6   1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy Kraus 4 000,00 

6   1337 Popl.za komunální odpad Hrdličková 90 000,00 

6   1341 Poplatek ze psů Hrdličková 3 000,00 

6   1381 Odvod z loterií a her Kraus 20 000,00 

6   1361 Správní poplatky Hrdličková 970,00 

6   1511 Daň z nemovitostí Kraus 222 000,00 

6     Daňové příjmy celkem:   3 036 000,00 

6 2310 2111 Vodné Hrdličková 150 000,00 

6 3419 2131 Pronájem hřiště Hrdličková 1 000,00 

6 3612 2132 Nájem z bytů Hrdličková 120 612,00 

6 3613 2132 nájem nebytových prostor -bývalá prodejna Kraus 6 000,00 

6 6171 2111 
Za služby (telefony, ověřování, prodej 
dřeva)… Kraus 121 065,00 

6 6171 2131 Nájem ze zeměd. půdy Kraus 16 423,00 

6 6310 2141 Příjmy z úroků  Kraus 100,00 

6     Nedaňové příjmy celkem:   415 200,00 

6 6171 3111 Příjem z prodeje pozemků Kraus 0,00 

6     Kapitálové příjmy celkem:    0,00 

6   4112 Dotace od KULK na výkon st. správy Kraus 70 800,00 

6   4111 Dotace na volby do krajů Kraus 0,00 

6   4111 Vyrovnávací příspěvek od státu Kraus 0,00 

6   4116 Dotace ministerstva kultury na Kumburk Kraus 0,00 

6     Dotace celkem:    70 800,00 

      PŘÍJMY CELKEM:   3 522 000,00 

      

Výdajová část rozpočtu pro rok 2021 - 
Schválený 

Úč. 
tř.  

Par. Pol. Odvětví Zodpovídá 
Schválený 
rozpočet 

2021 

      Běžné výdaje:     

      Pěstební činnost v lese     

5 1031 5169 Pěstební činnost v lese Kraus 50 000,00 

      Silnice     

5 2212 5169 Zimní údržba obecních cest Kraus 70 000,00 

5 2212 5171 Oprava MK  Syřenov - Nosek Kraus 50 000,00 



      Provoz veřejné silnišní dopravy     

5 2292 5323 Příspěvek na zajištění zákl. dopravy Kraus 19 440,00 

      Pitná voda     

5 2310 5151 Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s. Kraus 150 000,00 

5 2310 5169 Vzorky vody a hydrologický průzkum Kraus 90 000,00 

5 2310 5171 Opravy a údržba  Kraus 50 000,00 

      Oprava kult. památek     

5 3322 5171 Oprava hradu Kumburk Kraus 50 000,00 

      Záležitosti kultury     

5 3399 5194 Věcné dary Hrdličková 10 000,00 

5 3399 5229 Příspěvek "Život bez bariér"   Kraus 30 000,00 

5 3399 5229 Příspěvek  "Kumburk" Kraus 10 000,00 

5 3399 5229 Příspěvek Muzeum Lomnice nad Pop. Kraus 0,00 

      Tělovýchova      

5 3419 5229 Příspěvek hokej, fotbal Hrdličková 10 000,00 

      Využití volného času dětí a mládeže     

5 3421 5229 Příspěvek Svazu žen Hrdličková 26 000,00 

      Veřejné osvětlení a rozhlas     

5 3631 5154 Nákup el. energie Kraus 170 000,00 

5 3631 5171 Oprava veřejného osvětlení  Kraus 50 000,00 

5 3639 5171 Oprava veřejného rozhlasu Kraus 0,00 

      Komunál.služby a územ.rozvoj:     

5 3639 5329 Příspěvek MR Tábor Kraus 35 000,00 

      Platby daní a poplatků     

5 3699 5362 Daň z příjmu pravníckých osob - za obec Kraus 26 030,00 

      Nakládání s odpady     

5 3722 5169 Sběr a svoz kom. odpadu Kraus 300 000,00 

      Krizová opatření     

5 5213 5903 Nákup ochranných prostředků a desinfekce Kraus 20 000,00 

      Požární ochrana     

5 5512 5139 Nákup materiálu Kraus 40 000,00 

5 5512 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kraus 40 000,00 

5 5512 5156 PHM Kraus 10 000,00 

5 5512 5169 Služby (proškolení velitelů a stroj., prohlídky) Kraus 20 000,00 

5 5512 5171 Oprava auta JSDH Kraus 20 000,00 

5 5512 5229 Příspěvky SDH Kraus 20 000,00 

5 5512 5901 Rezerva - mimořádné události Kraus 1 000,00 

      Zastupitel.a místní správa:     

5 6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny Kraus 718 309,00 

      Volby do krajů     

5 6118 5021 Ostatní osobní výdaje Kraus 0,00 

5 6118 5139 Materiál Kraus 0,00 

5 6118 5173 Cestovné Kraus 0,00 

5 6118 5175 Pohoštění Kraus 0,00 

      Činnost místní správy     

5 6171 5021 Odměny Hrdličková 100 000,00 

5 6171 5136 Knihy Kraus 2 000,00 

5 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  Kraus 50 000,00 

5 6171 5139 Materiál Kraus 101 420,00 

5 6171 5155 Pevná paliva Kraus 14 000,00 

5 6171 5161 Služby pošt Kraus 5 000,00 

5 6171 5162 Služby telekomunikací  Kraus 14 000,00 



5 6171 5163 Služby peněž. ústavů a pojištění Kraus 20 000,00 

5 6171 5169 Nákup služeb  Kraus 130 000,00 

5 6171 5173 Cestovné Kraus 13 000,00 

5 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - sociální služby Kraus 5 000,00 

5 6171 5362 Daně Kraus 0,00 

5 6402 5364 Vratka nevyčerpané dotace na volby do krajů Kraus 9 801,00 

5 6402 5364 Vratka nevyčerpané dotace na volby do EP Kraus 0,00 

      Běžné výdaje celkem   2 550 000,00 

      Kapitálové výdaje: 
    

6 2310 6121 Vrt - zkušební Kraus 0,00 

6 3419 6121 Tenisový kurt Žďár u Kumburku - prodloužení Kraus 300 000,00 

6 3639 6119 Pořízení změny územního plánu  Kraus 36 000,00 

6 5512 6121 Hasičská zbrojnice Syřenov - stavba Kraus 2 772 000,00 

            

      Kapitálové výdaje celkem:   3 108 000,00 

      Výdaje celkem:    5 658 000,00 

      

   FINANCOVÁNÍ:   

8   8115 Zapojení přebytku hospodaření z min. let   2 136 000,00 

      
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov : 17.02.2021 Vyvěšeno: 10.03.2021 

Vyvěšeno v elektronické podobě 10.03.2021 na adrese: Sejmuto:     
http://www.syrenov.cz/index.php/uredni-deska-2021    
V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě v Syřenově.   
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