
Zápis  č. 2/2021 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne  07.05.2021  od 18.00 

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

 

Přítomno:     6 zastupitelů (B. Holeček omluven) ,   1  občan,      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 většiny zastupitelů – zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Požádal paní Renatu 

Hrdličkovou o přečtení zápisu  usnesení z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu 

 usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana  M. Bláhu  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 2020  

2) Schválení účetní závěrky za rok 2020 

3) Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na stavbu požární 

zbrojnice v Syřenově 

4) Prodej obecních pozemků 

5) Žádost o poskytnutí podpory Linky Bezpečí 

6) Žádost o nájem nebytových prostor 

7) Různé informace a diskuse 

8) Rekapitulace usnesení 

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

            hospodaření obce Syřenov za rok 2020    
            Starosta přednesl návrh závěrečného účtu obce Syřenov za rok 2020 a předseda 

kontrolního výboru pan Bohumil Holeček přečetl Zprávu  o výsledcích přezkoumání   

hospodaření obce Syřenov za rok 2020, které bylo provedeno pracovníkem odboru kontroly 

Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Nikol Hnízdilová  ve dnech 1.2 – 3.2 2021. Při 

přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2019  nebyly zjištěny nedostatky.  

Návrh závěrečného  účtu obce Syřenov za rok 2020 i Zpráva o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce Syřenov za rok 2020 byly vyvěšeny na úřední desce 11.03.2021 ( i 

v elektronické podobě). 

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

Návrh usnesení č. 2/2021/1: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2020  spolu se 

Zprávou o výsledcích přezkoumání  hospodaření obce Syřenov za rok 2020  a to bez výhrad. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

Schválený Závěrečný účet Obce Syřenov za rok 2020  i Zpráva z kontroly jsou uvedeny 

v příloze  tohoto zápisu. 

 

 

 

*  *       * 

 

 

 

 

Ad.2) Schválení účetní závěrky za rok 2020 
          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 2020: 

- účetní výkazy za rok  2020:  Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2020 

- Zápis o výsledku inventarizace obce Syřenov k 31.12.2020 

Starosta obce navrhuje účetní závěrku obce Syřenov za rok 2020 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. 2/2021/2: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 včetně výsledku 

hospodaření. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

 

 



Ad 3) Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na stavbu požární  

           zbrojnice v Syřenově 

 

           Starosta informoval o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje na stavbu požární zbrojnice ve výši 1.848 tis. Kč. Termín podání žádosti o 

poskytnutí této dotace je 10.05.2021. Starosta navrhuje  schválit podání žádosti o poskytnutí 

této dotace. 

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

Návrh usnesení 2/2021/3: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově ve výší 1 848.000,-Kč. 

Starosta se pověřuje k vypracování a podání této žádosti v termínu do 10.05.2021.    
 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

AD 4)  Prodej obecních pozemků 
        Starosta informoval  o zveřejnění  záměru  prodeje části obecního pozemku  p.p.č. 1067 .ostatní 

plocha – ostatní komunikace v katastrálním území Syřenov. Přečetl žádost manželů Knobových o 

prodej tohoto pozemku. Protože se jedná o část pozemku, byl vyhotoven geometrický plán, který 

uvedenou část oddělil pod číslem 1067/2 o výměře 320m2. Starosta navrhuje uvedený pozemek 

žadatelům prodat formou směny za p.p.č 928 … ostatní plocha v katastrálním území Syřenov o 

výměře 83 m2, která je v jejich vlastnictví a je na ní umístěn kamenný kříž ve vlastnictví obce. 

Finanční dorovnání ze strana manželů Knobových navrhuje dle rozdílu výměry ve výši 20 Kč/ m2 tj. 

celkem 4.740,-Kč 

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

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 2/2021/4: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se  směnou  p.p.č. 1067/2….ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

320 m2,  v katastrálním území Syřenov   za p.p.č. 928….ostatní plocha o výměře 83 m2 v katastrálním 

území Syřenov s finančním dorovnáním ve výši 4.740,- Kč.  Starosta obce se pověřuje k vypracování 

smlouvy o směně pozemků a k jejímu podpisu. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno.         
 

* * * 

 

Ad 5) Žádost o finanční podporu 

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

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

žádosti vyhovět 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2021/5: 

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

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 



Ad 6) Nájem nebytových prostor 

           Starosta přečetl žádost pana Martina Pecánka o pronajmutí nebytových prostor  - 

kuchyně na hřišti Žďár u Kumburku Jedná se o místnost o výměře cca 30 m2 .Starosta 

upozornil, že dnes bude zastupitelstvo obce rozhodovat o pronájmu a výši nájmu, protože 

záměr pronajmutí byl na úřední desce obce Syřenov zveřejněn po dobu 15-ti dnů a žádná jiná 

žádost o pronájem těchto nebytových prostor podána nebyla. Starosta navrhuje žádosti 

vyhovět a nájemné stanovit na 100,-Kč za den provozu.  

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

Návrh usnesení č. 2/2021/6 

              Zastupitelstvo obce souhlasí s pronajmutím nebytový prostor a to místnosti kuchyně  

na hřišti Žďár u Kumburku  panu Martinu Pecánkovi na dobu zimní sezóny 2021/2022 za 

nájemné ve výši 100,-Kč za každý den provozu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 

k sestavení nájemní smlouvy a k jejímu podpisu 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Ad 7) Různé informace  a diskuse 

- Stav účtu obce Syřenov 2,7 mil 

- Výstava fuchsií pana Suchardy Újezdec 10.7 – 18.7.2021 

- Den dětí a zábava na hřišti Žďár u Kumburku 2.07.2021 

- Stavba polní cesty k Nové Vsi nad Popelkou 

 

 

* * * 

 

Ad 14) Rekapitulace přijatých usnesení  
- Usnesení č. 2/2021/1:  Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za 

rok 2020  spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání  hospodaření obce Syřenov za 

rok 2020  a to bez výhrad. 

- Usnesení č. 2/2021/2: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 

včetně výsledku hospodaření. 

- Usnesení č. 2/2021/3:  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Libereckého kraje na stavbu nové požární zbrojnice v Syřenově ve 

výší 1 848.000,-Kč. Starosta se pověřuje k vypracování a podání této žádosti v termínu 

do 10.05.2021.    

- Usnesení č. 2/2021/4: Zastupitelstvo obce souhlasí se  směnou  p.p.č. 1067/2….ostatní 

plocha – ostatní komunikace o výměře 320 m2,  v katastrálním území Syřenov   za 

p.p.č. 928….ostatní plocha o výměře 83 m2 v katastrálním území Syřenov s finančním 

dorovnáním ve výši 4.740,- Kč.  Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o 

směně pozemků a k jejímu podpisu. 

- Usnesení č. 2/2021/5: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč 

Lince bezpečí, z.s. 

- Usnesení č. 2/2021/6: Zastupitelstvo obce souhlasí s pronajmutím nebytový prostor a 

to místnosti kuchyně  na hřišti Žďár u Kumburku  panu Martinu Pecánkovi na dobu 

zimní sezóny 2021/2022 za nájemné ve výši 100,-Kč za každý den provozu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k sestavení nájemní smlouvy a k jejímu podpisu 

 

 

 

* * * 

 



 

 

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 2020  - schválený 

- č. 2 … Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2020 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  07.05.2021 

 

  

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

Ověřovatelé:            Milan Bláha    ….................................. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                             Razítko obce 

                                

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Příloha č. 1 

 

O  B  E  C    S Y  Ř  E  N  O  V 
 

Obecní  úřad Syřenov           Syřenov 68            512 51  Lomnice nad Popelkou 

 

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

 

Z Á V Ě R E Č N Ý   Ú Č E T  Z A   ROK 2020 - schválený 
 

   vyjádřeno v  Kč  

text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 % plnění 

(UR) 

Příjmy po kons. 4153.000 4865.250 4782.366 98,30 

daňové (tř. 1) 3330.000 3330.000 3238.132 97,24 

nedaňové (tř. 2) 350.000 350.000 359.004 102,57 

kapitál. (tř. 3) 404.900 404.900 404.880 100,00 

dotace (tř. 4) 68.100 780.350 780.350 100,00 

     

Výdaje po konsol 4153.000 5165.250 4158.899 80,52 

běžné (tř. 5) 3237.000 3949.250 3529.939 89,38 

kapitálové (tř. 6) 916.000 1216.000 628.960 51,72 

Saldo - - - - 

Přebytek 0 -300.000              623.467  

Financ. (tř. 8) 0 300.000       -623.467  

 
Poskytnuté dotace 2020                                                                                                    vyjádřeno v Kč 

účel UZ/polo

žka 

poskytnuto čerpáno Rozdíl – bude 

vráceno 

Na výkon st.správy 4112              68.100               68.100                           0 

Oprava Kumburku MK 4116 400.000 400.000 0 

Volby do krajů 4111 31.000 21.199                    9.801 

Vyrovnávací příspěvek 4111 281.250 281.250                         0 

     

Dotace celkem             780.350           770.549 9.801 

 

Majetek  Stav 1.1.2020 změna Stav 31.12.2020  

Dlouhodobý nehmotný majetek 601.648,- 134.400,- 736.048,-  

Dlouhodobý hmotný majetek 31419.641,36 178.679,30 31598.320,66  

Dlouhodobý finanční majetek 20.000,- 0 20.000,-  

Úhrnem 32041.289,36 313.079,30 32354.368,66  

zásoby 0 0 0  

Stav běžného účtu 1710.684,95 623,466,96 2334.151,91  

Pohledávky – půjčky obyvatelstvu (účet 275) 0 0 0  

Poskytnuté zálohy                           ( účet 314)      41381 3.710,-     45.090  

Pohledávky z hlavní  činnosti         ( účet 315) 360 0 360,-  

Pohledávky – odběratelé                 ( účet 311)                       0                                        0                          0  

Stav úvěrů 0 0 0  



 

 

Závěrečný účet dle jednotlivých položek – příjmy: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Závěrečný účet dle jednotlivých položek – výdaje: 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Vypracoval  V.Kraus 

 

 
Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov dne: 07.05.2021         
 

Vyvěšeno: 03.06.2021 
 

Vyvěšeno v elektronické podobě na adrese: Sejmuto:    
 https://syrenov.cz/category/uredni-deska-2021/   

 

V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Syřenově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Příloha č. 2 

 
 







 


