
Zápis  č. 2/2022 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne  06.05.2022  od 19.00 

hod. v pohostinství Na Klepandě 

 

Přítomno:     6 zastupitelů (B. Holeček omluven) ,  14 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 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) Žádost o poskytnutí podpory Linky bezpečí, z.s. 

2) Informace o výběru zhotovitele nové požární zbrojnice v Syřenově 

 

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

uvedeny a jsou aktuální: 

3) Žádost o nájem nebytových prostor 

4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období 

5) Různé informace a diskuse 

6) Rekapitulace usnesení 

7) 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) Žádost o poskytnutí podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

          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. 2/2022/1: 

              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 2 Informace o výběru zhotovitele nové požární zbrojnice v Syřenově 

  

         Starosta informoval o průběhu přípravy stavby nové požární zbrojnice v Syřenově, kdy 

17.02.2022 požádal Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o prodloužení 

termínů uvedených v Registraci akce a to termín Realizace akce na 31.12.2023, termín 

předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce na 30.06.2024 a termín lhůty pro 

dosažení účelu akce na 30.06.2024. Této žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno. První výzva 

k podání nabídek byla vyhlášena 11.03.2022 s termínem do 05.04.2022. V této prvné výzvě 

žádná nabídka podána nebyla. Druhá výzva byla vyhlášena 19.04.2022 s termínem do 

12.05.2022. Je předpoklad, že nabídky na výstavbu požární zbrojnice podány budou.  

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 2/2022/2: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu výběru zhotovitele nové 

požární zbrojnice v Syřenově. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 3) Nájem nebytových prostor 

           Starosta přečetl žádost Bc. Evy Krausové bytem Nová Ves nad Popelkou 165 o 

pronajmutí nebytového prostoru  - společenská místnost v budově bývalé školy v Syřenově 

č.p. 67 za účelem poskytování pravidelného cvičení pro veřejnost. Jedná se o místnost o 

výměře cca 50 m2. Starosta upozornil, že dnes bude zastupitelstvo obce rozhodovat o 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, které bude vyvěšeno na úřední desce 

obecního úřadu po dobu 15-ti dnů . Starosta navrhuje zveřejnění záměru pronájmu 

nebytových prostor schválit.  

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

Návrh usnesení č. 2/2022/3 

              Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov  pronajmout 

nebytový prostor a to společenskou místnost o výměře cca 50 m2 v budově bývalé školy 

v Syřenově č.p. 67 za účelem poskytování pravidelného cvičení pro veřejnost. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 

Ad 4) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro další volební období 

          Starosta požádal zastupitele o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Syřenov pro 

další volební období 2022 – 2026. Zastupitelstvo obce Syřenov je doposud 7 členné.  Zákon o 

obcích umožňuje obcím s počtem do 500 občanů mít obecní zastupitelstvo v počtu 5 – 15 

členů. Starosta navrhuje zachovat v následujícím volebním období 7 členů.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo 

Návrh usnesení č. 2/2022/4: 

Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období 2012 – 2026 počet členů zastupitelstva 

obce Syřenov na 7. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Ad 5) Různé informace  a diskuse 

Informace:  Starosta informoval o: 

- Stav účtů obce :   6617  tis. Kč 

Diskuse:  

- Radek Fejfar informoval o rozhodnutí ZEOS Lomnice a.s. jako vlastníka vrtu  - zdroje 

pitné vody v Syřenově, že nebude provedeno vystužení stávajícího vrtu, ale bude 

proveden vedle stávajícího vrtu další – nový vrt.  

- Pavlína Sádková požádala o včasné zasílání informací o znečištění vody a i o 

provedení opatření k zajištění dodávek pitné vody do domácností. Stávající způsob 

zasílání SMS zpráv je vyhovující ale zprávy budou zasílány duplicitně – zajistí 

starosta a místrostarostka.  

 

* * * 



 

Ad 6) Rekapitulace přijatých usnesení  
- Usnesení č. 2/2022/1:   Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč 

Lince bezpečí, z.s. 

- Usnesení č. 2/2022/2:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o průběhu 

výběru zhotovitele nové požární zbrojnice v Syřenově. 

- Usnesení č. 2/2022/3: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce 

Syřenov  pronajmout nebytový prostor a to společenskou místnost o výměře cca 50 m2 

v budově bývalé školy v Syřenově č.p. 67 za účelem poskytování pravidelného cvičení 

pro veřejnost. 

- Usnesení č. 2/2022/4:  Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období 2012 – 2026 

počet členů zastupitelstva obce Syřenov na 7. 

 

* * * 

 

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

hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  06.05.2022 

 

  

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                             Razítko obce 

                                

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


