
                      Zápis č. 6/2022 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne   25.11.2022  

od 19.00 hod. v pohostinství Na Klepandě. 

 

Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet),  9  občanů, 2 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. Požádal paní Renatu 

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

 usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana  R.Svobodu  a  K. Novákovou, aby 

ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh  programu  dnešního veřejného zasedání: 

 

1) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu 

2) Příslib dofinancování stavby požární zbrojnice Syřenov 

3) Schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo – stavba požární zbrojnice Syřenov 

4) Zvolení určeného zastupitele pro územní plánování 

5) Schválení dohod o provedení práce členem zastupitelstva obce 

6) Prodej obecních pozemků 

7) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

8) Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2023 

9) Odměny pro občany za práci pro obec 

10) Dar organizacím a sdružením 

11) Příkaz k provedení inventarizace  

12) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2023 

13) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce  

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

uvedeny a jsou aktuální: 

 

14) Zpráva o výsledku kontroly finanční činnost MR Tábor v roce 2022 

15) Různé informace a diskuse 

16) Rekapitulace přijatých 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 12/2022 – 

4/2023 od pana Petra Fišara bytem Syřenov 15,  IČ: 87202778 (není plátcem DPH) za 

následujících finančních podmínek tj. sazba za ¼ hod. ve výši 250,- Kč tj. 1000 Kč /hod s tím, 

že navrhuje úhradu za držení pohotovosti ve výši 250,-Kč za den  od 01.12.2022 do 

31.03.2023 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. 6/2022/1: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavřením obchodní smlouvy s Petrem Fišarem bytem 

Syřenov 15, IČ: 87202778 o zajištění úklidu sněhu na období 2022/2023. Starosta obce se 

pověřuje k podpisu smlouvy. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

Ad 2) Příslib dofinancování stavby požární zbrojnice Syřenov 

                Starosta informoval o nutnosti zaslat na Generální ředitelství hasičského 

záchranného sboru ČR žádost o vydání dokumentu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde 

mimo jiné musí být přiloženo usnesení zastupitelstva obce o příslibu dofinancování stavby 

požární zbrojnice v Syřenově.  

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. 6/2022/2: 

Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění 

(Syřenov – Výstavba požární zbrojnice) a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo – stavba požární zbrojnice Syřenov 

     Starosta informoval o postupu stavby nové požární zbrojnice v Syřenově. Na základě 

výsledku výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem panem Michalem 

Zonygou v celkových nákladech 17 274 tis. Kč včetně DPH. Při zakládání stavby byla 

zjištěna chyba v projektové dokumentaci a to ve vztahu k navážce na místě stavby – místem 

až 2 m. Projektová dokumentace proto musela být opravena a tato úprava s sebou nese i 

navýšení rozpočtových nákladů o 445.256,36 Kč včetně DPH a zároveň se posouvá termín 

pro dokončení stavby  a to na 533 dnů od protokolárního předání staveniště. O těchto 

změnách je proto vyhotoven a připraven ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené 

dne 27.06.2022. Starosta znění Dodatku č. 1 přednesl. 

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

další stanoviska. Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta navrhuje schválení Dodatku 

č. 1 a proto navrhl následující znění usnesení: 

Návrh usnesení č. 6/2022/3: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 

27.06.2022 na akci „ Syřenov – výstavba požární zbrojnice“ a pověřuje starostu k podpisu 

tohoto dodatku. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

Ad 4)    Zvolení určeného zastupitele pro územní plánování 

     Starosta požádal zastupitelstvo obce o schválení určeného zastupitele pro územní 

plánování pro následující volební období 2022 - 2026. V uplynulém volebním období zastával 

tuto funkci starosta obce. Starosta proto navrhuje, aby podobně jako  v minulém volebním 

období byl pro následující volební období za určeného zastupitele pro územní plánování za 

obec Syřenov ustanoven starosta obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2022/4: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje pro následující volební období 2022 - 2026  za 

určeného zastupitele pro územní plánování starostu obce Ing. Vlastimila Krause 

Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,      Proti: nikdo, Zdrželi se: 1 (V.Kraus) 

Usnesení  bylo schváleno. 

*  * * 

 

Ad 5) Schválení dohod o provedení práce členem zastupitelstva obce 
           Starosta informoval o nutnosti schválení dohod o provedení práce v případě že 

pracovníkem je člen zastupitelstva. Jedná se o pana Romana Svobodu, který pracuje na 

kronice obce, je správcem sportovního hřiště Syřenov a správcem požární nádrže a pana Pavla 

Janďourka, který je také správcem požární nádrže. Bude se jednat o dohody v následujícím 

volebním období tj. 2022 - 2026 Starosta navrhuje tyto dohody o provedení práce schválit.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2022/5: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce s členem zastupitelstva 

panem Romanem Svobodou a s členem zastupitelstva panem Pavlem Janďourkem.. 

Výsledek hlasování :  

Pro: 6 členů zastupitelstva, Proti:  nikdo,     Zdrželi se: 1 (P. Janďourek). 

Usnesení  bylo schváleno. 

*  * * 



 

Ad 6)    Prodej obecních pozemků 

             Starosta přečetl žádost ze dne 07.11.2022 paní Vlasty Křížové bytem Újezdec 11 o 

odkoupení pozemků p.p.č. 1010/3 a p.p.č. 1011 vše v katastrálním území Syřenov. Starosta 

upozorňuje, že zastupitelstvo bude hlasovat o zveřejnění záměru prodeje uvedených 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. 6/2022/6: 

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

1010/3 a p.p.č. 1011 vše v katastrálním území  Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude 

provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu  15 dnů. 

 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

 

Ad 7)  Rozpočtové opatření č. 2/2022 
              Starosta přečetl návrh  rozpočtového opatření č. 2/2022.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Rozpočtové opatření č.2/2022 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č. 6/2022/7: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  * * 

 

 

Ad 8) Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2023 

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

odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2023. Cena za rok a za 1 popelnici při 

odvozu 1 x 14 dní byla v novém ceníku  stanovena na částku 1812 Kč včetně DPH tj. o 196 

Kč navýšení oproti roku 2022  

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6/2022/8: 

              Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního 

odpadu pro období od 1.1.2023. Starosta obce se  pověřuje k jeho podpisu. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 



Ad 9) 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   ……………………  …….…....  16.000,-Kč 

Vlasta Sádková    za  údržbu  okolí soch a pomníků  …………………  …..…. 8.000,-Kč  

Antonín Vik        za  zajištění dodávky pitné vody do Syřenova………………16.000,-Kč 

Bohumil Holeček     za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K……..   … 16.000,-Kč 

Roman Svoboda za vedení kroniky…………………………………………… 16.000,-Kč 

Patrik Svoboda za správu požární nádrže……………………………………    18.000,- Kč 

Pavel Janďourek za správu požární nádrže……………………………………  10.000,-Kč 

Štěpán Kraus za správu hřiště Žďár……………………………………….. …. 16.000,-Kč 

Milan Čapek za úklid úřadovny………………………………………………… 6.000,-Kč 

Jiří Macháček za správu kulturní místnosti Žďár…………………………. …..   6.000,-Kč  

                                                                                      CELKEM:              128.000, -Kč  
 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 6/2022/9: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle 

návrhu starosty. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  * * 

 

 

Ad 10 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. 6/2022/10: 

   Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč a  

dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve výši 5.000,-Kč.  

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 11) Příkaz k provedení inventarizace  

            Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se 

sejde v 15.12.2022  v 19:00 na OÚ k proškolení a 27.12.2022 v 08:00 hod na OÚ Syřenov 

k provedení fyzické inventarizace. Příkaz k provedení inventarizace je uveden v příloze č. 2 

tohoto zápisu.   

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 6/2022/11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.  

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

 

Ad 12 Rozpočtové provizorium na začátku roku 2022 

            Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku 

roku 2023 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 

2023“, které jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto zápisu 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

 

Návrh usnesení č. 6/2022/12: 

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2023 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 2023“ přednesená starostou obce. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 13) 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 20.10.2022 a to u starosty obce na  25.000,-Kč, u místostarostky na 20.000,-Kč, předsedy 

komise na 2500,-Kč a člena komise nebo výborů, 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  6/2022/13: 

-Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví s platností od 01.01.2023 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 20.000 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 výborů nebo komise zastupitelstva obce  ve výši 2.100 Kč.  

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Ad 14) Zpráva o výsledku kontroly finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce  

             2022 

          Starosta obce přednesl „Zprávu o výsledku kontroly finanční činnosti Mikrotegionu 

Tábor v roce 2022 s celkovým závěrem „nebyly zjištěny nedostatky“. Starosta požádal 

zastupitelstvo obce, aby vzalo  Zprávu výsledku kontroly finanční činnosti Mikrotegionu 

Tábor v roce 2022 na vědomí.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 6/2022/14 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly finanční činnosti 

Mikroregionu Tábor v roce 2022. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 15) Různé informace a diskuse: 

INFORMACE:  Starosta obce poskytl následující informace:      

- Výročka hasičů  10.12.2022  

- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda 

- Stav účtů obce Syřenov 8061 tis. Kč 

 

DISKUSE: Martin Dont navrhuje umístění vánočního stromu u budovy původní prodejny 

v Syřenově – zajistí SDH Syřenov. 

 

 

* * * 

 

 

 

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

              dne 25.11.2022: 

- Usnesení č. 6/2022/1: Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavřením obchodní smlouvy 

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

2022/2023. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy. 

- Usnesení č. 6/2022/2: Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 

celkovou cenou předmětu plnění (Syřenov – Výstavba požární zbrojnice) a 

poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

- Usnesení č. 6/2022/3: Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.06.2022 na akci „ Syřenov – výstavba požární 

zbrojnice“ a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 

- Usnesení č. 6/2022/4: Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje pro následující volební 

období 2022 - 2026  za určeného zastupitele pro územní plánování starostu obce Ing. 

Vlastimila Krause. 

- Usnesení č. 6/2022/5: Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o provedení práce 

s členem zastupitelstva panem Romanem Svobodou a s členem zastupitelstva panem 

Pavlem Janďourkem.. 

- Usnesení č. 6/2022/6:  Zastupitelstvo obce   souhlasí se zveřejněním záměru obce  

Syřenov prodat p.p.č. 1010/3 a p.p.č. 1011 vše v katastrálním území  Syřenov. 

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

15 dnů. 

- Usnesení č. 6/2022/7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 

- Usnesení č. 6/2022/8: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování       

      směsného komunálního odpadu pro období od 1.1.2023. Starosta obce se  pověřuje    

      k jeho podpisu. 

- Usnesení č. 6/2022/9: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající 

práce ve prospěch obce podle návrhu starosty. 

- Usnesení č. 6/2022/10:  Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů 

Syřenov ve výši 15.000,-Kč a  dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve 

výši 5.000,-Kč.  

- Usnesení č. 6/2022/11:  Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.  

- Usnesení č. 6/2022/12:  Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na 

začátku roku 2023 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 2023“ přednesená starostou 

obce. 



- Usnesení  6/2022/13:  Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví s platností od 01.01.2023 
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 20.000 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 výborů nebo komise zastupitelstva obce  ve výši 2.100 Kč.  

- Usnesení č. 6/2022/14   Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku 

kontroly finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2022. 

 

 

* * * 

Ad 17) Závěr: 

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

dobré v novém roce 2023 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve  20:00 hod. ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

2) Příkaz k provedení inventarizace 

3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2022          Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

Ověřovatelé:              Kateřina Nováková      …..................................  

 

 

                                Roman Svoboda    ………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

Razítko obce 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                Příloha č.1 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022 
                         Příjmy:                                 Par.     Pol:      UZ:                Má dáti           Dal 

Dotace na volby do zastupitelstev obcí …..    -        4111     98187……… 32.000,-             - 

Dotace na volby prezidenta  ……………….  -        4111     98008……….  9.400,-             - 

Dotace Libereckého kraje na les  ………       -        4116     29031  ……   20.000,-             - 

Prodej pozemků  ………………………… 6171     3111       -     ………..   2.360,-             - 

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

                                                                           Příjmy celkem:   ….          63.760,-            - 

 

                     Výdaje:                                  Par.     Pol:         UZ:                 Má dáti           Dal 

Volby do zastupitelstva obce  –  mzdy        6115   5021      98187  ……….       -          12.926,- 

Volby do zastupitelstva    – materiál           6115   5139      98187    ………      -            4.127,- 

Volby do zastupitelstva  –  cestovné           6115   5173      98187  …………    -               308,- 

Volby do zastupitelstva  – pohoštění           6115   5175      98187  …………   -               960,- 

Ostatní osobní výdaje  ………………..      6171   5021           -       …………   -           9.000,- 

Nákup ostatních služeb   …………..…       6171   5169           -    ………….    -          36.439,- 

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

                                                                                     Výdaje  celkem:               -        63.760,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přebytek hospodaření : ………………….. Par.     Pol:                              Má dáti           Dal 

                                                                          -       8115      ………            -                       -                                                                          

Schváleno usnesením 6/2022/7  na veřejném zasedání zastupitelstva obce  dne 
25.11.2022. 

Zpracoval: Kraus Vlastimil    dne: 25.11.2022 

Vyvěšeno :        .11.2022                                      Sejmuto:  

Vyvěšeno v elektronické podobě na adrese:  
https://syrenov.cz 
 

 
V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě v Syřenově. 

  

 

 

 

 

 

https://syrenov.cz/


                                                                                                                                    Příloha č. 2                                                                                                                                                

 

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:  Milan  Bláha 

    Člen:  Ing. Vlastimil Kraus, Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Jiří Macháček 

4. Termín k provedení fyzické inventarizace: 

    a/ zahájení  fyzické inventury  od  15. 12. 2022 

    b/ ukončení fyzické inventury do  31. 12.  2022 

    c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2023 

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

        budou předány prostřednictvím předsedy  inventarizační komisi do 20.01.2023 

    e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.01. 2023 

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

      listu. 

 

 

Schváleno usnesením 6/2022/11  na veřejném zasedání zastupitelstva obce  dne 
25.11.2022. 

 

       

 

 

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

  Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                            Příloha č. 3 

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

 

na rok 2023 
 

Rozpočet obce Syřenov na rok 2023 nebude do 31.12.2022 schválen, proto se 

financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2023 řídit zákonem č. 

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

Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 25.11.2022 

 schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022: 

 

1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním 

bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2023 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 2023 se příjmy a výdaje 

rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

Schváleno usnesením 6/2022/12  na veřejném zasedání zastupitelstva obce  dne 
25.11.2022. 

 

 

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

      Renata Hrdličková, místostarostka                           Ing. Vlastimil Kraus, starosta 

 

 Vyvěšeno:          2022 

Sejmuto:   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


