
                           Zápis č. 4/2021 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne   12.11.2021  

od 19.00 hod. v pohostinství Na Klepandě. 

 

Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet) ,    21 občanů,    3 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  – 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) Opětovné projednání možné rekonstrukce tenisového kurtu Žďár u Kumburku 

3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového       

      hospodářství 

4) Smlouva 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. 2/2021 

9) Příkaz k provedení inventarizace  

10) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2022 

 

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

uvedeny a jsou aktuální: 

11) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 

12) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2022 

13) Správce kulturní místnosti Žďár u Kumburku 

14) Informace pro občany o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  

             odstraňování komunálních odpadů na území obce Syřenov 

15) Různé informace a diskuse 

16) Rekapitulace usnesení 

17) Závěr 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

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 nabídce k poskytování služby úklidu sněhu za období 12/2021 – 

4/2022 od pana Petra Fišara bytem Syřenov 15,  IČ: 87202778 (není plátcem DPH) za 

stávajících finančních podmínek tj. sazba za ¼ hod. ve výši 200,- Kč tj. 800 Kč /hod s tím, že 

navrhuje úhradu za držení pohotovosti ve výši 250,-Kč za den  od 01.12.2021 do 31.03.2021 

tj. celkem   121 dní x 250,-Kč  tj celkem 30.250,- Kč. Starosta navrhuje  smlouvu s panem 

Petrem Fišarem uzavřít. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 4/2021/1: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavřením obchodní smlouvy s Petrem Fišarem bytem 

Syřenov 15, IČ: 87202778 o zajištění úklidu sněhu na období 2021/2022. Starosta obce se 

pověřuje k podpisu smlouvy. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

Ad 2) Opětovné projednání možné rekonstrukce tenisového kurtu Žďár u Kumburku 

            Starosta přečetl dopis Moniky a Bohumíra Podzimkových doručeného na obecní úřad 

Syřenov 18.08.2021 včetně podpisů 103 občanů. V dopise vyslovují nesouhlas se záměrem 

prodloužení tenisového kurtu Žďár u Kumburku. Uvádějí, že tento pozemek obci prodali 

v dobré víře využití areálu místními obyvateli v režimu nekomerčním. Jako jedinou žádanou a 

vítanou změnu uvádějí změnu povrchu tenisového kurtu. Žádají, aby se zastupitelstvo obce 

zabývalo přáním občanů  zachovat rozsah sportoviště ve stávajících rozměrech a provedlo 

korekci rozhodnutí pouze na změnu povrchu a to na multifunkční. 

           Starosta informoval o dosavadním postupu obce Syřenov při výstavbě sportovního a 

dětského hřiště Žďár u Kumburku. Pozemek pro výstavbu areálu byl odkoupen 1.července 

2005 – tehdy p.p.č. 409/2 o výměře 1421 m2 od vlastníka pana Bohumíra Podzimka za 

28.420,-Kč. V tomto roce byly zároveň provedeny terénní úpravy firmou Luboše Plichty pro 

stavbu tenisového kurtu v nákladech 96 tis. Kč.  

             V květnu 2006 byla projektantem Stanislavem Drábkem vyhotovena dokumentace 

k Územnímu řízení celého areálu, kde je umístěn tenisový kurt o rozměrech 17 x 29m, dále 

v severovýchodní části další hřiště na nohejbal a volejbal s hrací plochou 9 x 18 m,  technický 

objekt s krytou terasou, dětský koutek a obslužná komunikace s chodníky. Tenisový kurt byl 

definován jako kurt střední velikosti s antukovým povrchem. Na tuto dokumentaci bylo 

vydáno územní rozhodnutí a ještě v tomto roce byla zrealizována I. etapa stavby areálu a to 

stavba tenisového kurtu včetně oplocení firmou pana Sibery v celkových nákladech 580 tis. 

Kč. Už tehdy pan Sibera upozornil, že minimální délka tenisového kurtu není 29m ale 36 m tj. 

tenisový kurt Žďár je o 7m kratší, ale pokud se podaří získat prostor nebude problém kurt 

prodloužit.  

             V roce 2007 byla zahájena II. etapa stavby areálu a to technického objektu s chodníky 

v nákladech 824 tis. Kč.  

              V roce 2008 byla stavba areálu dokončena prostavěním dalších 463 tis a byla 

dokončena i stavba oplocení kurtu v nákladech 125 tis. Kč. V roce 2008 byl areál 

zkolaudován a uveden do provozu. 

             V roce 2013 byla dokončena komplexní pozemková úprava, při které se mimo jiné 

podařilo po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku panem Bohumírem Podzimkem 

posunout východní hranici o 4m tj. rozšířit hřiště o 4 m a tím bylo umožněno i rozšíření 

tenisového kurtu do jeho minimálních rozměrů.  



             Na jařem 2020 vzešel od některých občanů Žďáru u Kumburku požadavek na změnu 

povrchu tenisového kurtu. Stávající hřiště má antukový povrch a z hlediska povětrnostních i 

z hlediska snahy snižovat spotřebu vody je tento povrch skutečně nevyhovující. Před změnou 

povrchu hřiště – pokud je to technicky proveditelné a jsou k tomu připraveny vlastnické 

poměry – je logické provést nejdříve jeho prodloužení o 3,5m na východní i západní straně tj. 

celkem o 7m tak, aby splňoval minimální rozměry. Bylo proto navrženo na  východní straně 

vyhotovení opěrné zdi z betonu a ztraceného bednění do výšky stávající antuky a na západní 

stěně vyhotovení opěrné zdi z betonu a ztraceného bednění do výšky 1m nad stávající antuku 

v odhadovaných nákladech 360 tis. Kč. 

             Tento návrh byl konzultován na stavebním úřadě v Lomnici nad Popelkou s tím 

výsledkem, že tento stavební záměr pokud není ze strany vlastníka sousedního pozemku 

vyjádřen nesouhlas, tak nevyžaduje ani územní řízení a územní rozhodnutí. Protože všechny 

dosavadní postupy při výstavbě sportovního areálu byly prováděny v souladu  a se souhlasem 

vlastníka sousedního pozemku panem Bohumírem Podzimkem včetně posunutí hranice ve 

prospěch tohoto areálu, byl starosta přesvědčen, že záměr rozšíření tenisového kurtu není 

proti jeho vůli a je s ním i předjednán.  

             Dopisem doručeným na obecní úřad v Syřenov 18.08.2021 však dochází ke zvratu 

dosavadního vývoje. Pokud obec Syřenov bude požadovat rozšíření tenisového kurtu do 

minimálních rozměrům, bude muset požádat na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva 

stavební úřad v Lomnici nad Popelkou o vydání územního rozhodnutí, kde samozřejmě budou 

k tomuto řízení přizváni všichni dotčení vlastníci sousedních nemovitostí.  

             Starosta navrhuje v této věci zatím s rozhodnutím posečkat, aby byl dostatek času na 

vysvětlení nejasností. Svůj návrh provést rozšíření tenisového kurtu do jeho minimálních 

rozměrů před vlastní změnou povrchu (finančně náročnou) však stále považuje za správný a 

proto navrhuje v této věci přijmout usnesení zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce 

nesouhlasí s provedení změny povrchu tenisového kurtu Žďár u Kumburku,  protože 

nesplňuje minimální rozměry. 

 

V diskusi  bylo ze strany občanů Žďáru u Kumburku uváděno, že jim jde o nový povrch a ne 

o rozšíření plochy. Obávají se komerčního využívání tenisového kurtu, pokud by splňoval 

minimální rozměry. V tomto smyslu v rozpravě vystoupili pan Pavel Stopa, paní Jitka 

Vojtíšková, Monika Podzimková a Radka Stránská. S tímto návrhem starosta nesouhlasí a 

rozšíření plochy do potřebných rozměrů považuje za důležité. Vyjádřili se i členové 

zastupitelstva. Pan Radek Fejfar a Bohumil Holeček považují rozšíření tenisového kurtu za 

zbytečné, paní Renata Hrdličková a pan Milan Bláha i Roman Svoboda naopak za potřebné 

před položením nového povrchu.  

 

Před vlastním hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

další stanoviska. Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta proto navrhl následující 

znění usnesení: 

 

Návrh usnesení č. 4/2021/2: 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedení změny povrchu tenisového kurtu Žďár u 

Kumburku,  protože nesplňuje minimální rozměry. 

Výsledek hlasování: 

                           Pro: 4 členové zastupitelstva (M.Bláha, R. Hrdličková, V.Kraus, R.Svoboda)                     

                             Proti: 3  členové zastupitelstva ( R.Fejfar, B.Holeček, K.Nováková)     

                           Zdrželi se:  Nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 



Ad 3)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém     

            odpadového  hospodářství 

       

          Starosta obce přednesl návrh znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Návrh již byl zaslán odboru veřejné 

správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, které se vyjádřilo, že při posouzení nebyl 

shledán rozpor se zákonem. Starosta proto navrhuje její schválení.  

          Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

          Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a její znění je uvedeno 

v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 4/2021/3: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

Ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene  s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

          Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 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. 4/2021/4: 

         Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti 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 ,  Proti: nikdo       Zdrželi se: nikdo 

 Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 5) Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce:   

Starosta informoval o průběhu stavebních akcí v tomto roce:  

- Oprava MK Syřenov –  

Nový základ obecní cesty v délce 60 m a šířce 4m a hloubce 0,3 m. Celkem navezeno 

180 t kamene za 75 tis. materiál od stavebnin Mizera 29 tis. Kč a práce pana Macha – 

bagr finální úprava povrchu a příkopu 180 tis. Kč.   Celkem 284 tis.. Kč .  

 

- Projektová dokumentace a příprava stavby požární zbrojnice v Syřenově: v tomto 

roce byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, v červnu bylo 

požádáno o stavební povolení, v září nabylo stavební povolení právní moci a zároveň 

byla podána na GŘHZSČR žádost o registraci akce – zde je vyžadován položkový 

rozpočet celé stavby – má být doplněn do konce listopadu. Na stavbu již byla 

poukázána dotace Libereckého kraje ve výši 1,848 mil Kč. Náklady tohoto roku ve 

výši 191 tis, Kč.  

   

- Oprava hradu Kumburk ( v rozpočtu 450 tis. Kč) . Oprava je provedena jen z části 

z důvodu vážné nemoci jednatele firmy pana Tomáše Šimůnka, faktura ve výši 110 

tis. Kč bude vystavena a uhrazerna.  Jedná se o opravu interiéru sklepa Hlavní věže 

hradu v celkových nákladech 450 tis. Kč,  z toho dotace od Ministerstva kultury činí 

400 tis. Kč, podíl obce je 50 tis. Kč. Z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zhotovitele 

však bude provedena jen oprava severozápadní stěna sklepa v nákladech 110 tis. Kč, 

oprava klenby v nákladech 340 tis. Kč provedena nebude. Poskytnutý příspěvek bude 

ve výši 301 tis, Kč Ministerstvu kultury vrácen. Do 15. prosince musí být na 

ministerstvo kultury zasláno závěrečné vyhodnocení akce.  

 

- Hledání nového zdroje pitné vody: Byl proveden hydrogeologický průzkum firmou 

Vodní zdroje Chrudim s.r.o. v nákladech 55 tis. Kč a byly vytypovány dvě lokality pro 

provedení průzkumného vrtu.  

 

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

 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 4/2021/5: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu realizace akcí v tomto roce. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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   ……………………  …….…....  12.000,-Kč 

Vlasta Sádková    za  údržbu  okolí soch a pomníků  …………………  …..…. 6.000,-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 

Patrik Svoboda za správu požární nádrže……………………………………    14.000,- Kč 

Pavel Janďourek za správu požární nádrže……………………………………    7.000,-Kč 

Tomáš Stránský za správu hřiště Žďár………………………………………..  12.000,-Kč 

Milan Čapek za úklid úřadovny………………………………………………… 4.000,-Kč 

Bohumír Podzimek za správu kulturní místnosti Žďár…………………………. 4.000,-Kč  

                                                                                      CELKEM:               95.000, -Kč  

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 4/2021/6: 

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. 4/2021/7: 

              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,    Proti: nikdo    Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 



 

Ad 8)  Rozpočtové opatření č. 2/2021 

              Starosta přečetl návrh  rozpočtového opatření č. 2/2021.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Rozpočtové opatření č.2/2021 je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 4/2021/8: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

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 15.12.2021  v 19:00 na OÚ k proškolení a 29.12.2021 v 08:00 hod na OÚ Syřenov 

k provedení fyzické inventarizace. Příkaz k provedení inventarizace je uveden 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. 4/2021/9: 

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 2022 

            Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku 

roku 2022 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 

2022“, které jsou uvedeny v příloze č.4 tohoto zápisu 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 4/2021/10: 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2022 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 2022“ přednesená starostou obce. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

 



Ad 11) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 

            Starosta obce informoval o upozornění kontroly hospodaření, 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 ve znění Nařízení vlády č. 338/2019 a dle usnesení zastupitelstva obce Syřenov ze 

dne 18.11.2020 a to u starosty obce na  25.000,-Kč, u místostarostky na 19.000,-Kč, předsedy 

komise na 2500,-Kč a člena komise, který je současně i člen zastupitelstva na 2100,-Kč. 

Starosta obce navrhuje měsíční výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva obce neměnit tj, zachovat je ve stávající výši. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení  4/2021/11: 

-Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví s platností od 01.01.2022 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,        Proti: nikdo      Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

* * * 

 

Ad 12) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2022 

            Starosta přednesl ceník  firmy Severočeské komunální služby s.r.o. odvozu a 

odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2022. Cena za rok a za 1 popelnici při 

odvozu 1 x 14 dní byla v novém ceníku  stanovena na částku 1616 Kč včetně DPH.  

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 4/2021/12: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního 

odpadu pro období od 1.1.2022. Starosta obce se  pověřuje k jeho podpisu. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

* * * 

 

Ad 13) Správce kulturní místnosti Žďár u Kumburku 

 

            Starosta informoval o ústní výpovědi správce kulturní místnosti ve Žďáru u Kumburku 

pana Bohumíra Podzimka. Starosta navrhuje, aby tuto činnost za něho vykonával pan Jiří 

Macháček, kterého již předběžně informoval a pan Macháček souhlasil. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 4/2021/12: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje za správce kulturní místnosti Žďár u Kumburku pana 

Jiřího Macháčka 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 



Ad 14) Informace pro občany o systému shromažďování, sběru, přepravy,  

            třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Syřenov 

Starosta informoval o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování a o nutnosti vydání informace pro občany o stanovení tohoto systému. 

Informace je v příloze č. 5 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č. 4/2021/14: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje Informaci pro občany o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Syřenov 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Ad 15) Různé informace a diskuse: 

INFORMACE:  Starosta obce poskytl následující informace:      

- Výročka hasičů v tomto roce 11.12.2021 – podle situace pandemie 

- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda 

- Stav účtů obce Syřenov k 31.10.2021: 6012 tis. Kč 

- Změna osvobození od daně z nemovitých věcí 

 

DISKUSE:  

* * * 

 

Ad 16)   Rekapitulace přijatých USNESENÍ  z veřejného zasedání zastupitelstva obce  

- Usnesení č. 4/2021/1:    Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavřením obchodní smlouvy 

s Petrem Fišarem bytem Syřenov 15, IČ: 87202778 o zajištění úklidu sněhu na období 

2021/2022. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy. 

- Usnesení č. 4/2021/2: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedení změny povrchu 

tenisového kurtu Žďár u Kumburku,  protože nesplňuje minimální rozměry. 

- Usnesení č. 4/2021/3:   Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

- Usnesení č. 4/2021/4:   Zastupitelstvo  obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti 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. 4/2021/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu 

realizace akcí v tomto roce. 

- Usnesení č. 4/2021/6: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající 

práce ve prospěch obce podle návrhu starosty. 

- Usnesení č. 4/2021/7:  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. 4/2021/8:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

- Usnesení č. 4/2021/9:  Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.  

- Usnesení č. 4/2021/10:  Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na 

začátku roku 2022 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 2022“ přednesená starostou 

obce. 



- Usnesení  4/2021/11:   Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví s platností od 01.01.2022 

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. 4/2021/12:  Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování 

směsného komunálního odpadu pro období od 1.1.2022. Starosta obce se  pověřuje 

k jeho podpisu. 

- Usnesení č. 4/2021/12: Zastupitelstvo obce schvaluje za správce kulturní místnosti 

Žďár u Kumburku pana Jiřího Macháčka. 

- Usnesení č. 4/2021/14:  Zastupitelstvo obce schvaluje Informaci pro občany o 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 

komunálních odpadů na území obce Syřenov. 

 

 

* * * 

Ad 17) Závěr: 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný Advent a pěkné Vánoce,  vše 

dobré v novém roce 2022 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:20 hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) OZV č. 1/2021 

2) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

3) Příkaz k provedení inventarizace 

4) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 

5) Informace pro občany o systému shromažďování, sběru, přepravy,  

třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Syřenov 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 18.11.2021          Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

Ověřovatelé:             Radek Fejfar      …..................................  

 

 

   Roman Svoboda    ………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

Razítko obce 

                                                                          

 

 



                                                                                                                                Příloha č.1 

  

 

OBEC  SYŘENOV 
Zastupitelstvo obce Syřenov 

 

Obecně závazná vyhláška  obce Syřenov č. 1/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 
 

Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 12. listopadu 2021 usnesením č.  
4/2021/3  usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Obec Syřenov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1 

 
Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 

nerozdílně.4 

 
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 10e zákona o místních poplatcích 
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje  
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, 
jde-li o cizince, 
1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí 
dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 
4 § 10p zákona o místních poplatcích 



Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 

 
Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 
 

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode 

dne vzniku své poplatkové povinnosti.  

 

(2) V ohlášení poplatník uvede6  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li 

přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny  

jednat  v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok 

na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. 

b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 

může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, 

do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce 

poplatku na své úřední desce.9 

 
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 



 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí   600,-Kč.  

(1) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické 

osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 

umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na 

jehož konci11 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

 
 
 
 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla.  

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 

1 této vyhlášky.  

 
 

 
Čl. 7 

Osvobození a úlevy 
 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci  a která je12   

 
10  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 10g zákona o místních poplatcích 



a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a 
má v této jiné obci bydliště,  
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého,  

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení. 
   

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 

přihlášení v obci a která 

a) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let věku, 

b) se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území obce Syřenov,  

c) je přihlášena na adrese Obecního úřadu Syřenov (sídlo ohlašovny),  a která se 

současně  nezdržuje na území obce Syřenov. 

 
(3) Úleva ve výši 50% sazby poplatku se poskytuje osobě, které poplatková povinnost 

vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je studentem do 26 let věku a v příslušném 

kalendářním roce se nejméně tři kalendářní měsíce nezdržuje na území obce Syřenov. 

 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 

úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 

nebo úlevu zaniká.13 

 

 

Čl. 8 
Navýšení poplatku  

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 

na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15 

 
 

Čl. 9 
Odpovědnost za zaplacení poplatku16 

 

 
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16 § 12 zákona o místních poplatcích 



(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost 

tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce 

nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 

nebo opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně. 

 

Čl. 10 

Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 

zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 

částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 

tomto pozemku.17 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 

kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako 

na vlastníka této nemovité věci.18 

 
 
 
 

Čl. 11 
Přechodná ustanovení 

 

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 

předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle 

čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

 
17 § 10q zákona o místních poplatcích 
18 § 10r zákona o místních poplatcích 



Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

(1)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2016, o místním poplatku za     

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů, ze dne 03. 06. 2016. 

(2)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2015, o stanovení systému      

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů 

na území obce Syřenov, ze dne 24. 04. 2015. 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2022.  

 
 
 
 
       …………………………………        …………………………… 
 Renata Hrdličková       Ing. Vlastimil Kraus    
      místostarostka                                starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:    .11. 2021 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.  
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:          2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Příloha č.2 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 
 

Příjmy:                                           Par.     Pol:                            Má dáti           Dal 

Vyrovnávací příspěvek státu -         4111 ……………………….  10.773,01 

Dotace na volby PS               -         4111 ……………………….  31.000,-            - 

Dotace kraje na stavbu PZ    -          4222 ……………………   1848.000,-           -   

Dotace na průzkumný vrt 2020        4111 ……………………….106.936,-           - 

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

                                                                                   Celkem:   1996.709,01          - 

 

Výdaje:                                 Par.     Pol:                                       Má dáti           Dal 

Oprava místní komunikace   2212 – 5171  …………………………..    -          150.000,- 

Volby do krajů  -  odměny    6115 - 5021  …………………………..      -           16.756,- 

o    -  materiál   6115 – 5139 ……………………………..  -             3.438,- 

o    -  cestovné  6115 – 5173  …………………………….   -               254,- 

o    -  pohoštění 6115 -  5175  ……………………………   -               870,- 

Činnost místní správy – telefon 6171-5162  …………………………..   -             4.000,- 

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

                                                                                       Celkem :         -             175.318,-         

Přebytek hospodaření:   1821.391,01 

 

 

Schváleno usnesením                  na veřejném zasedání zastupitelstva obce  dne 
12.11.2021. 

Zpracoval: Kraus Vlastimil    dne: 12.11.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

 

P Ř I K A Z     K     P R O V E D E N Í      I N V E N T A R I Z A C E 

 

 

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, Jiří Macháček 

4. Termín k provedení fyzické inventarizace: 

    a/ zahájení  fyzické inventury  od  15. 12. 2021 

    b/ ukončení fyzické inventury do  31. 12.  2021 

    c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2022 

    d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení 

        budou předány prostřednictvím předsedy  inventarizační komisi do 20.01.2022 

    e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.01. 2022 

5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém  

      listu. 

 

 

Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu  obce dne 12.11.2021 

       

 

 

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

  Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Příloha č. 4 

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

 

na rok 2022 
 

Rozpočet obce Syřenov na rok 2022 nebude do 31.12.2021 schválen, proto se 

financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2022 řídit zákonem č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 12.11.2021 

 schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022: 

 

1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním 

bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2022 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 2022 se příjmy a výdaje 

rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov 12.11.2021 

 

 

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

      Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

 

 Vyvěšeno:          2021 

Sejmuto:   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Příloha č. 5 

Informace pro občany o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Syřenov 
 

Třídění komunálního odpadu  
 

(1) Komunální odpad se třídí na složky:  
a) papír, 
b) sklo, které se třídí na: 

i. sklo barevné, 
ii. sklo bílé, 

c) plasty, které se třídí na  
i. PET lagve 
ii. směsné plasty, 

d) kovy, 
e) nápojové kartony, 
f) textil, 
g) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 
h) jedlé oleje a tuky 
i) nebezpečný odpad, 
j) objemný odpad, 
k) směsný odpad.  

 
(2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek). 
(3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 

písm. a) až j). 
(4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím 

sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů 
a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, 
pro který jsou určeny. 

 
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu 

 
(1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) a typizované sběrné nádoby 

(popelnice) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené 
k odkládání:  
a) papíru - barva modrá,  
b) skla barevného – barva zelená, 
c) skla bílého – barva bílá, 
d) PET lahví – barva žlutá 
e) textilu – barva bílá 
f) kovů – barva černošedá. 

 
(2) Zvláštní sběrné nádoby - kontejnery jsou umístěny na stanovištích: 

- u bývalé prodejny v Syřenově: papír, sklo, PET lahve, textil a kov 
- u staré požární zbrojnice v Syřenově: papír, sklo a PET lahve 
- u autobusové čekárny v Syřenově: papír, sklo a PET lahve 
- u hřiště Žďár u Kumburku:  papír, sklo a PET lahve 

Typizované sběrné nádoby – popelnice jsou umístěny na stanovištích: 
- dvě autobusové zastávky Žďár u Kumburku: papír, sklo a PET lahve 
- Újezdec nad obecní studnou: papír, sklo a PET lahve 



(3) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu 
rostlinného původu je zajišťováno  v provozních hodinách ve sběrném dvoře 
v Lomnici nad Popelkou, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 
sběru určených. 

(4) Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno v provozních 
hodinách ve sběrném dvoře v Lomnici nad Popelkou, a to přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. 

(5) Oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků je zajišťováno v provozních 
hodinách ve sběrném dvoře v Lomnici nad Popelkou, a to přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Jedlé oleje a tuky lze předat pouze 
v uzavřených PET lahvích. 

 
Oddělené soustřeďování objemného odpadu 

 
1) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno 4x ročně 

mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených 
přechodných stanovištích, a to přímo k tomuto sběru určenému. Obec o 
termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce 
obecního úřadu, na výlepových plochách, na webových stránkách obce, 
zasláním SMS zprávy a v místním rozhlase. 

2) Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno v provozních 
hodinách i ve sběrném dvoře v Lomnici nad Popelkou, a to přímo 
do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému. 

 
Oddělené soustřeďování směsného odpadu  

 
(1) Směsný odpad se shromažďuje do:  

a) typizovaných sběrných nádob  - popelnice označené logem oprávněné 
osoby, 

b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených 
ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v místech těžko 
přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného 
odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba, 

(2) Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. 
Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.  

(3) Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se 
odkládají v den svozu na nejbližší stanoviště sběrných nádob. 

 

SBĚRNÝ DVŮR LOMNICE NAD POPELKOU:  

ADRESA:  Kampelíkova ul. 1399 

Provozní doba duben – říjen: ÚTERÝ          9 - 12        14 - 17 
                                                  PÁTEK          9 - 12         14 - 17 
                                                  SOBOTA       8 - 12 
 
Provozní doba listopad – březen: ÚTERÝ          9 - 12     14 - 16 
                                                          PÁTEK          9 - 12     14 - 16 
                                                          SOBOTA       8 - 12 


