
Zápis č.1/2023 
 

z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne   

24.02.2023  

od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. 
 

Přítomno:   7 zastupitelů (plný počet) , 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 všech zastupitelů – zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Požádal místostarostku 

paní Renatu Hrdličkovou o přečtení zápisu přijatých usnesení z minulého veřejného zasedání. 

K přečtenému zápisu přijatých usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana  M. Bláhu 

a R. Svobodu,  aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného 

zasedání: 

 

1) Zpráva z  inventarizace obecního majetku k 31.12.2022 

2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2022 

3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2022 

4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2022 

5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2022 

6) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území obce Syřenov za rok 2022 

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

Kumburku,o.s. na rok 2023 

8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2023 

9) Schválení rozpočtového výhledu 2024 – 2027 

10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na tento rok ministerstvu kultury v rámci 

Programu záchrany architektonického dědictví České republiky na opravu 

severozápadního pláště horního hradu – 2. etapa v areálu hradu Kumburk 

11) Výběr zhotovitele akce „Oprava severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa v 

areálu hradu Kumburk“ 

12) Prodej obecních pozemků 

13) Nákup pozemků do vlastnictví obce 

14) Zapojení obce Syřenov na vydávání periodika Lomnické rozhledy 

15) Zapojení obce Syřenov do zajištění financování sociálních služeb na území ORP 

Semily 

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

uvedeny a jsou aktuální: 

16) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově 

17) Různé informace a diskuse 

18) Rekapitulace usnesení 

19) 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  7 členů zastupitelstva,         Proti: nikdo       Zdrželi se: nikdo 

Usnesení  bylo schváleno. 

*  * * 



Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku k 31.12.2022 

           Předseda inventarizační komise pan Milan Bláha přednesl zprávu o inventarizaci 

obecního majetku k 31.12.2022.  Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem 

účetním a inventarizačním.  Zpráva o inventarizaci je uvedena v příloze č.1 tohoto zápisu.  

           Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2023/1: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise pana Milana 

Bláhy  o inventarizaci obecního majetku k datu 31.12.2022. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*   * * 

 

  

Ad 2) Zpráva z evidence obyvatel obce Syřenov za rok 2022 

           Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatel 

obce Syřenov za rok 2022:  

Stav k     1.1.2022:  230      narození: 2      přistěhování: 0       úmrtí: 2      odstěhování: 4 

Stav k 31.12.2022:  226    

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení č. 1/2023/2: 

Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Zprávu místostarostky obce paní Renaty Hrdličkové  z 

evidence obyvatel  obce Syřenov za rok 2022. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*   * * 

 

 

Ad 3) Zpráva o hospodaření obce Syřenov za rok 2022 

          Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2022. Výsledkem 

hospodaření je přebytek ve výši 1581.181,74 Kč. Zpráva je uvedena v  příloze č. 2 tohoto 

zápisu. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2023/3: 

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

2022. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*   * * 

 



Ad 4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2022 

            Starosta informoval o výsledku nakládání s komunálním odpadem obce Syřenov za 

rok 2022:   VÝDAJE: 

-  směsný komunální odpad (popelnice a pytle)…….53,- t…..SKS s.r.o………277.750 Kč 

-  objemný odpad ( kontejnery)……………………..9,64 t…. Pedersen………. 29.377 Kč 

                       mezisoučet netříděný odpad celkem: 62,64 t ………………       307.127 Kč 

- třídění PLAST  ( SKS s.r.o.)………………………..1,840 t 

- třídění SKLO   ( SKS s.r.o.)……………….………. 1,700 t 

- třídění PAPÍR ( Lipkova,  SKS s.r.o.)………..……  2,970 t 

                       mezisoučet tříděný odpad celkem……  6,510 t  ………………..…. 10.191,- Kč 

                                                                         Celkem úhrada za odpady: …… 317.318, -Kč 

                   PŘÍJMY: 

- Poplatek za komunální odpady:……………..……………….……………147.106,- Kč 

- Úhrada od EKO-KOM  za tříděný odpad………………….……………..   28.300,- Kč 

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

                                                      Celkem příjem za odpady………       177.226,- Kč 

                                                                  ROZDÍL Příjmy – Výdaje…….…    -140.092,- Kč 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/4: 

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

Syřenov za rok  2022. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk v roce 2022 

       Starosta informoval o průběhu opravy  severozápadního pláště Horního hradu – 1. etapa 

cca 10m v celkových nákladech 450 tis. Kč,  z toho dotace od Ministerstva kultury činí 394 

tis. Kč, podíl obce je 56 tis. Kč. Práce byly provedeny v souladu s požadavky státní 

památkovépéče. Do 15. prosince 2022 bylo na ministerstvo kultury zasláno závěrečné 

vyhodnocení akce a do 15.ledna 2023 bylo na ministerstvo kultury zasláno finanční 

vypořádání. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2023/5: 

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

2022. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

*  *  * 

 

 



 

Ad 6) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území obce Syřenov za rok 2012 

          Starosta obce přečetl zprávu Policie České republiky – obvodního oddělení Lomnice 

nad Popelkou o bezpečnostní situaci za rok 2022 v územním obvodu Syřenov, Újezdec a 

Žďár u Kumburku. Policie ČR eviduje  5 přestupků a žádný trestný čin. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2023/6: 

              Zastupitelstvo obce Syřenov bere na vědomí  Zprávu Policie ČR o bezpečnostní 

situaci za rok 2022.  

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

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

          záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2023 
                  Starosta přednesl žádost spolku Život bez bariér, z.ú.   z Nové Paky o poskytnutí 

daru na rok 2023 ve výši 35.000 Kč. Jedná se o příspěvek k úhradě provozních nákladů 

sociální služby denní stacionář. Starosta dále přednesl žádost o poskytnutí daru Sdružení pro 

záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2023 ve výši 10 tis. Kč. Starosta navrhuje žádostem 

vyhovět a poskytnout  spolku Život bez bariér, z.ú. dar ve výši 35 tis. Kč a Sdružení pro 

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

začleněny do rozpočtu obce Syřenov na rok 2023. 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č.1/2023/7 : 

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

rok 2023 ve výši 35.000 Kč  a poskytnutí daru Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. na 

rok 2023 ve výši 10 tis. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

 

*   * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2023 

           Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2023 v celkových příjmech  

7600.000,-Kč a v celkových výdajích 20.380.000-Kč . Rozpočet je navržen jako schodkový 

se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 5438.826 Kč a čerpáním úvěru na 

stavbu požární zbrojnice ve výši 8.000.000,-Kč se započítáním splátek tohoto úvěru ve výši 

658.826,-Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl na úřední desce obce Syřenov i 

v elektronické podobě na internetových stránkách obce vyvěšen 07.02.2023  tj. více než 15 

dnů před jeho projednáním a schválením .   

Starosta navrhuje návrh schodkového rozpočtu obce Syřenov na rok 2023  v celkových 

příjmech 7600.000,-Kč a v celkových výdajích 20.380.000-Kč se zapojením přebytku 

hospodaření z minulých let ve výši 5438.826 Kč a čerpáním úvěru na stavbu požární 

zbrojnice ve výši 8.000.000,-Kč se započítáním splátek tohoto úvěru ve výši 658.826,-Kč. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2023/8: 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Syřenov na rok 2023 v celkových 

příjmech 7600.000,-Kč a v celkových výdajích 20.380.000-Kč se zapojením přebytku 

hospodaření z minulých let ve výši 5438.826 Kč a čerpáním úvěru na stavbu požární 

zbrojnice ve výši 8.000.000,-Kč se započítáním splátek tohoto úvěru ve výši 658.826,-Kč. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2022 je uveden v příloze č.3  tohoto  zápisu. 

 

 

 

*  * * 

 

 

Ad 9) Schválení rozpočtového výhledu 2024 - 2027 

            Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce  v letech 2024 až 

2027. 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení č. 1/2023/9: 

Zastupitelstvo  obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce Syřenov v letech 2024 až 

2027. 

 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Rozpočtový výhled je uveden v příloze č. 4 tohoto zápisu 

 

 

*  *  * 

 



Ad 10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na tento rok ministerstvu kultury 

v rámci Programu záchrany architektonického dědictví České republiky na opravu 

severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa v areálu hradu Kumburk 

            Starosta informoval o podání žádosti obce Syřenov Ministerstvu kultury o zařazení 

akce obnovy kulturní památky hradu Kumburk do Programu záchrany architektonického 

dědictví České republiky. Žádost byla na ministerstvo kultury podána v září 2022 a pokud jí 

bude vyhověno, bude nutné do 30.04.2023 podat na ministerstvo kultury žádost o poskytnutí 

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

severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa v areálu hradu Kumburk. Starosta proto 

navrhuje schválit podání žádosti ministerstvu kultury o poskytnutí dotace na tuto opravu 

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

dotaci ve výši 400 tis. Kč.             

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo . 

Návrh usnesení č. 1/2023/10: 

            Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti ministerstvu kultury o poskytnutí 

dotace v rámci Programu záchrany architektonického dědictví České republiky pro rok 2023 

na opravu severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa v areálu hradu Kumburk 

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

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

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

Usnesení  bylo schváleno. 

 

*  *  * 

 

Ad 11)  Výběr zhotovitele akce „Oprava severozápadního pláště horního hradu – druhá  

              etapa v areálu hradu Kumburk“ 

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

„Oprava severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa“ v areálu hradu Kumburk, která 

by se měla v případě poskytnutí příspěvku ministerstva kultury v tomto roce uskutečnit. 

Starosta navrhuje vybrat zednickou firmu pana Tomáše Šimůnka   „ToMi servis s.r.o.“  IČ: 

07173415 se sídlem Litomyšl, B.Němcové 158.. 

  Nabídnutá cena  provedení akce je 450.000 Kč včetně DPH. Zbylé dvě oslovené  firmy 

v odpovědi uvedly, že se akce nemohou z důvodu pracovní vytíženosti zúčastnit. Pan Tomáš 

Šimůnek jako fyzická osoba na hradě Kumburk opravy prováděl v minulých letech a jsou 

s ním velmi dobré zkušenosti. Akce bude provedena v případě poskytnutí příspěvku 

z Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2023 .         

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 1/2023/11: 

              Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava severozápadního pláště 

horního hradu – druhá etapa“  v areálu hradu Kumburk  v roce 2023 firmu „ToMi servis 

s.r.o.“ IČ: 07173415. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 

v celkovém rozsahu 450 tis. Kč, kde bude mimo jiná ustanovení i podmínka obce Syřenov, že 

realizace této akce bude v případě poskytnutí příspěvku z Programu záchrany 

architektonického dědictví na rok 2023. 

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

Usnesení  bylo schváleno. 

*   * * 



Ad 12)    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….vodní plocha o výměře 31 m2 a p.p.č. 1011…..zahrada o 

výměře 66m2  vše v katastrálním území Syřenov. Starosta upozorňuje, že zveřejnění záměru 

prodeje výše uvedených pozemků již byl proveden a to od 07.02.2023 do 22.02.2023 tj. po 

dobu 15-ti dnů a zastupitelstvo dnes bude schvalovat  prodej uvedených pozemků. Starosta 

obce navrhuje žádané pozemky  paní Vlastě Křížové prodat za 10 Kč za m 2 tj. celkem za 

970,-Kč 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/12a) : 

                 Zastupitelstvo obce   schvaluje  prodej p.p.č. 1010/3….vodní plocha o výměře 31 

m2 a p.p.č. 1011…..zahrada o výměře 66m2  vše v katastrálním území Syřenov paní Vlastě 

Křížové bytem Syřenov Újezdec 11 za kupní cenu ve výši 10 Kč/m 2 tj. celkem za 970,- Kč. 

Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a k provedení návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

 

    Starosta dále přečetl žádost ze dne 08.01.2023 paní Jaroslavy Jakubičkové bytem Syřenov 

56 o odkoupení pozemků p.p.č. 75…..ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 a 

p.p.č. 80/1….…..ostatní plocha, neplodná půdy o výměře 84m2  vše v katastrálním území 

Syřenov. Paní Jakubičková v žádosti uvádí, že tyto pozemky obhospodařují v dobré víře, že 

patří k domu č.p. 56.   Starosta upozorňuje, že zastupitelstvo bude hlasovat o zveřejnění 

záměru prodeje uvedených pozemků. Starosta navrhuje schválit zveřejnění záměru prodeje 

částí uvedených parcel a to těch částí, které nezasahují do místní komunikace a vodoteče. 

 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/12b) : 

              Zastupitelstvo obce    souhlasí se zveřejněním záměru obce  Syřenov prodat část 

p.p.č. 75 a část p.p.č. 80/1 vše v katastrálním území  Syřenov – předmětné části jsou 

vyznačeny v grafické příloze šrafováním.  Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na 

úřední desce obecního úřadu  po dobu 15 dnů. 

 

Výsledek hlasování :  

Pro:  6 členů zastupitelstva,      Proti: nikdo,       Zdrželi se:  1 (K. Nováková)  

Usnesení    bylo schváleno. 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 



Ad 13) Odkoupení pozemku do vlastnictví Obce Syřenov 

             Starosta vysvětlil stav zajištění přístupu k nemovitostem Újezdec č.p. 11 a Újezdec 

č.p. 12, která vede přes p.p.č. 108/1 a části p.p.č. 1074 ve vlastnictví pana Pavla Suchardy 

(Ujezdec  č.p. 12) a dále přes část p.p.č. 1085/2 ve vlastnictví paní Vlasty Křížové(Ujezdec  

č.p. 11). Starosta oběma vlastníkům navrhuje možné řešení a to je zaměření částí uvedených 

pozemků a v případě souhlasu zastupitelstva obce a i souhlasu obou vlastníků provést 

odkoupení do vlastnictví obce Syřenov. Ze strany vlastníka paní Křížové byl vyjádřen 

předběžný souhlas s tímto navrhovaným řešením ale ze stranu druhého vlastníka tento souhlas 

vyjádřen nebyl, proto je zbytečné tento bod v dnešním veřejném zasedání veřejně 

projednávat. V tomto bodě proto nebude hlasováno ani nebude přijato usnesení 

 

*  *  * 

 

Ad 14) Zapojení obce Syřenov na vydávání periodika Lomnické rozhledy 

            Starosta obce přečetl dopis tajemníka MěÚ Lomnice nad popelkou Ing. Josefa Matury, 

ve kterém vysvětluje ukončení vydávání měsíčníku Lomnické listy a dále snahu Města 

Lomnice na Popelkou pokračovat ve vydávání periodika Lomnické rozhledy, na kterém by se 

podílela i Obec Stružinec, obec Nová Ves nad Popelkou a i Obec Syřenov. Obec Syřenov by 

měla k dispozici cca 1/3 strany a podílela by se na vydávání částkou cca 3600 Kč za rok. 

Starosta. Starosta obce navrhuje tuto nabídku využít a na vydávání periodika Lomnické 

rozhledy se pracovně i finančně podílet 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/14 : 

          Zastupitelstvo obce schvaluje  zapojení  Obce Syřenov do vydávání periodika 

Lomnické rozhledy. Zastupitelstvo obce schvaluje roční poplatek jako finanční spoluúčast 

Obce Syřenov na vydávání periodika Lomnické rozhledy  ve výši cca 3600 Kč. 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

*  *  * 

Ad 15) Zapojení obce Syřenov do zajištění financování sociálních služeb na území ORP  

            Semily 

            Starosta informoval o iniciativě Města Semily ve způsobu zajištění sociálních služeb 

na území ORP Semily. Návrhem je zapojení všech obcí ORP Semily a to částkou 70 Kč na 

obyvatele, v případě Obce Syřenov jde o roční poplatek ve výši cca 16 tis. Kč. Za tento 

příspěvek by mohli občané využívat nabízené sociální služby.  

Starosta navrhuje schválit zapojení Obce Syřenov do zajištění sociálních služeb na území 

ORP Semily 

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/15 : 

          Zastupitelstvo obce schvaluje  zapojení  Obce Syřenov do  zajištění sociálních služeb 

na území ORP Semily a s poskytnutím ročního příspěvku Městu Semily ve výši 70 Kč na 

jednoho obyvatele tj. cca 16 tis. Kč 

 

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

Usnesení    bylo schváleno. 

 

*  *  * 



Ad 16) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově 
             Starosta informoval o znečištění vodního zdroje v Syřenově, ke kterému došlo 

v pondělí 20.02.2023. Po potvrzení znečištění vodního zdroje ze strany vlastníka vrtu 

(zemědělská společnost ZEOS Lomnice a.s.)   informoval odběratele vody formou SMS 

zpráv, že do odvolání není voda dodávaná obecním vodovodním řadem pitná. Po týdenním 

čištění vodního zdroje budou objednány kontrolní vzorky vody.  

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

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 1/2023/16: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce ve věci znečištění vodního zdroje 

v Syřenově.  

 

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

Usnesení  bylo schváleno.  

 

 

*  *  * 

 

 

Ad 17) Různé informace a diskuse 

Informace:  Starosta informoval o: 

 

- Stav účtů obce :  8010 tis. Kč 

- Postup u stavby nové požární zbrojnice v Syřenově 

- 11. března 2023 oslava MDŽ  v kulturní místnosti Žďár u Kumburku 

- Mimořádná opatření SVS – ptačí chřipka 

- 25.02.2023 na Klepandě hasičský bál 

-  

Diskuse: 

-  pan M.Blažek upozorňuje na poškození místní komunikace u hřiště Žďár – opravu 

zajistí starosta 

- pan P. Novák upozorňuje na zhoršující se stav silnice od Klepandy k Syřenovu – 

silnice se místem láme – silnice není ve vlastnictví obce Syřenov ale je ve vlastnictví 

Libereckého kraje, který by měl zjednat nápravu 

 

 

 

 
*  * * 

 

 

Ad 18)  Rekapitulace  přijatých USNESENÍ     24.02.2023 

 

- Usnesení č.1/2023/1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy 

inventarizační komise pana Milana Bláhy  o inventarizaci obecního majetku k datu 

31.12.2022. 

- Usnesení č. 1/2023/2:  Zastupitelstvo obce bere  na vědomí Zprávu místostarostky 

obce paní Renaty Hrdličkové z evidence obyvatel  obce Syřenov za rok 2022. 

- Usnesení č.1/2023/3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu starosty  o 

hospodaření obce Syřenov za rok 2022. 



- Usnesení č. 1/2023/4:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o 

nakládání s komunálním odpadem obce Syřenov za rok  2022. 

- Usnesení č. 1/2023/5:   Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

na hradě Kumburk v roce 2022. 

- Usnesení č. 1/2023/6:   Zastupitelstvo obce Syřenov bere na vědomí  Zprávu Policie 

ČR o bezpečnostní situaci za rok 2022.  

- Usnesení č. 1/2023/7 :   Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí daru spolku  Život 

bez bariér, z.ú.   z Nové Paky na rok 2023 ve výši 35.000 Kč  a poskytnutí daru 

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. na rok 2023 ve výši 10 tis. 

- Usnesení č. 1/2023/8:  Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce 

Syřenov na rok 2023 v celkových příjmech 7600.000,-Kč a v celkových výdajích 

20.380.000-Kč se zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 5438.826 Kč 

a čerpáním úvěru na stavbu požární zbrojnice ve výši 8.000.000,-Kč se započítáním 

splátek tohoto úvěru ve výši 658.826,-Kč. 

- Usnesení č. 1/2023/9:   Zastupitelstvo  obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření 

obce Syřenov v letech 2024 až 2027. 

- usnesení č. 1/2023/10:   Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti ministerstvu 

kultury o poskytnutí dotace v rámci Programu záchrany architektonického dědictví 

České republiky pro rok 2023 na opravu severozápadního pláště horního hradu – 

druhá etapa v areálu hradu Kumburk v celkových nákladech 450 tis. Kč, kde podíl 

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

zařazení této akce do tohoto programu.            

- Usnesení č. 1/2023/11:  Zastupitelstvo obce  schvaluje za dodavatele akce  „Oprava 

severozápadního pláště horního hradu – druhá etapa“  v areálu hradu Kumburk  v 

roce 2023 firmu „ToMi servis s.r.o.“ IČ: 07173415. Zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy o dílo v celkovém rozsahu 450 tis. Kč, kde bude mimo 

jiná ustanovení i podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě 

poskytnutí příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2023. 

- Usnesení č. 1/2023/12a): Zastupitelstvo obce  schvaluje  prodej p.p.č. 1010/3….vodní 

plocha o výměře 31 m2 a p.p.č. 1011…..zahrada o výměře 66m2  vše v katastrálním 

území Syřenov paní Vlastě Křížové bytem Syřenov Újezdec 11 za kupní cenu ve výši 10 

Kč/m 2 tj. celkem za 970,- Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy 

a k provedení návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

- Usnesení č. 1/2023/12b) :   Zastupitelstvo obce   souhlasí se zveřejněním záměru obce  

Syřenov prodat část p.p.č. 75 a část p.p.č. 80/1 vše v katastrálním území  Syřenov – 

předmětné části jsou vyznačeny v grafické příloze šrafováním.  Zveřejnění záměru 

prodeje bude provedeno na úřední desce obecního úřadu  po dobu 15 dnů. 

- Usnesení č. 1/2023/14 :  Zastupitelstvo obce schvaluje  zapojení  Obce Syřenov do 

vydávání periodika Lomnické rozhledy. Zastupitelstvo obce schvaluje roční poplatek 

jako finanční spoluúčast Obce Syřenov na vydávání periodika Lomnické rozhledy  ve 

výši cca 3600 Kč. 

- Usnesení č. 1/2023/15 :  Zastupitelstvo obce schvaluje  zapojení  Obce Syřenov do  

zajištění sociálních služeb na území ORP Semily a s poskytnutím ročního příspěvku 

Městu Semily ve výši 70 Kč na jednoho obyvatele tj. cca 16 tis. Kč 

- Usnesení č. 1/2023/16:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce ve 

věci znečištění vodního zdroje v Syřenově.  

 

 

 

* *  



 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve  20:30     

hod. ukončil. 
 

Přílohy zápisu: 

- č. 1 …. Zpráva z inventarizace obecního majetku 

- č. 2….. Přehled hospodaření obce za rok 2022 

- č. 3 …  Schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2023 

- č. 4….  Schválený rozpočtový výhled 2024 - 2027 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne  14.02.2023 

 

 

 

Zapisovatel:  Ing. Vlastimil Kraus 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

Razítko obce 

 
     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Příloha č. 1 

Kontrolní výbor Obecního úřadu v Syřenově 

 

Zápis o výsledku inventarizace ve vlastnictví  obce Syřenov 

     Inventarizace byla provedena dne  15.12.2022 – 31.1.2023 na stav majetku k 31.12. 
2022   

     Inventarizační komise byla proškolena dne 15.12.2022.  

Zápis vyhotoven dne 31.1.2023 

Složení komise :    předseda Bláha Milan 

           členové dle kontrolované oblasti    Vik Ondřej 

        Jiří Macháček 

     za Obecní úřad Ing. Kraus Vlastimil 

            Hrdličková Renata 

 

Skutečný stav byl zjišťován dle  evidenčních listů. Jednotlivé položky byly předčítány 
a kontrolovány na místě.  

Pohyb v majetku a stav (v Kč) : 

 Účet                             stav k 1.1. 2022:                     změna:          stav k 31.12. 2022: 

 018  drobný dlouhodobý nehmotný majetek: 

                                             141 336,-                                   0,-                  141.336,- 

 019  ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 

                                 573.439,-                                    0,-                  573.439,- 
  

021   dlouhodobý hmotný majetek – stavby:  viz. příloha                   

                 29 243 050,77                  + 765.081,87         30 008 132,64 

 

022   dlouhodobý hmotný majetek  - dopravní prostředky: 

                                           80 000,-                                    0,-                   80 000,-                      

028  drobný dlouhodobý majetek:  viz. příloha 

                                  1 184 882,70                                 + 6.075-            1 190.957 ,70 

 



902    DKP:                  27 265,-                                     - 181,-                  27 084,-          
     

031   pozemky celkem:  viz. příloha 

                                  1 324 187,19                              - 15.860,18          1 308 327,01                                                              

069   ost. dlouhodobý finanční majetek:  

                                            20 000,-                                   0                           20 000,-                       

231 Stav bankovních účtů : 6342.158,27          +1581.181,74             7923.340,01 

 261 pokladna                             0                       0                                   0  

 311 odběratelé                           0                                      0                                   0 

 321 dodavatelé                          0                                      0                                    0 

Závazky k 31.12. 2020:  - zaměstnanci    účet  331………………… ………     45 641,- 

                                        - zdravotní poj.  účet  337……………………....... ..    7 657,- 

                                   - daň z příjmů    účet  342…………………………...   8 505,- 

374 Krátkodobé přijaté zálohy (nečerpaná dotace na volby – bude vráceno)…  23.079,- 

472 Dlouhodobé přijaté zálohy – dotace kraje na stavbu požární zbrojnice…1848.000,- 

389 Časové rozlišení  ………………………………………………………….. 37.880,- 

Poskytnuté zálohy k 31.12. 2022  = zúčtovány na účet 314  

  ČEZ    

                                  27/9                       1 970,- 

                                 10/10                          140,-   

                                  25/10                       1 050,- 

                                  25/10                        650,- 

                                  25/10                      1 970,-  

                                   8/11                         140,- 

                                   8/11                       9 330,- 

                                  25/11                       1 050,- 

                                  25/11                          650,- 

                                  25/11                       1 970,- 

                                  26/11                       1 940,- 

                                  28/11                       1 940,- 

                                    8/12                          140,- 

                                    8/12                       9 330,- 

                                  27/12                      1 050,- 

                                  27/12                         650,- 

                                  27/12                      1 940- 

                                  27/12                      1 970,-                                 

                               Celkem   …..…       37 880,- 

 

                                                 

Stav podrozvahových účtů k 31.12. 2022 

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



Dlužníci poplatků k 31.12.2022 - neuhrazené poplatky za odpad –    účet 315 

                    Syřenov 33 ………  600,-                                                                                                  

 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem účetním a inventarizačním. 

  

Podpisy členů inventarizační komise dle kontrolovaného majetku:  

 

Bláha Milan                  …………………………………… 

 

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

 

Jiří Macháček                …………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Příloha:  

Změny majetku obce Syřenov za rok 2022 

Dlouhodobý hmotný 
majetek - stavby(021) 

Stav k 1.1.2022: 29 243 050,77    

Nová požární zbrojnice Syřenov - PD, terénní úprava 765 081,87    

              Celkem změny 2022 budovy a stavby (021) 765 081,87    

Stav k 31.12.2022: 30 008 132,64    

    

Dopravní prostředky     
( účet 022) 

Stav k 1.1.2022 80 000,00    

              Celkem změny 2022    (022) 0,00    

Stav k 31.12.2022: 80 000,00    

      

Nehmotný majetek       
účet ( 018) 

Stav k 1.1.2022 141 336,00    

              Celkem změny 2022 (018¨) 0,00    

Stav k 31.12.2022: 141 336,00    

Nehmotný majetek       
účet ( 019) 

Stav k 1.1.2022 573 439,00    

              Celkem změny 2022 (019¨) 0,00    

Stav k 31.12.2022: 573 439,00    

    

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 500,- 
až 40.000,-Kč             ( 

účet 028) 

Stav k 1.1.2022 1 184 882,70    

Světla na strom - pořízení 14/2 5 784,00    

SDH Žďár - párkovač  - pořízení 7/12 2 657,00    

Kulturní místnost Syřenov- odepsat kamna -5 323,00    

Kulturní místnost Syřenov - nové kamna pořízení 16/2 7 827,00    

Kulturní místnost Syřenov - odepsat stěnu věšákovou -500,00    

Hřiště Žďár - odepsat motorovou sekačku -14 500,00    

Hřiště Žďár - nová motorová sekačka - pořízení 19/7 14 490,00    

Hasičárna Syřenov - odepsat míchačku -4 360,00    

Stav k 31.12.2022: 1 190 957,70    

    

  

Stav k 01.01.2022 27 265,00    

DKP hřiště Žďár - odepsat 1 ks PVC židle -181,00    

Stav k 31.12.2022: 27 084,00    

    

Pozemky 

Stav k 1.1.2022 1 324 187,19    

K.ú. Syřenov: prodej p.p.č. 2029…2004m2 - Mastroainy: -8 456,88    

                      prodej p.p.č. 2/4…..75m2 - Vik Ondřej -118,50    

                      prodej p.p.č.792/1…..42m2 - Vik Ondřej -52,50    

                      prodej část p.p.č.2/1…..88m2 - Vik Ondřej -108,08    

                      prodej část p.p.č.792/7…..31m2 -Vik Ondřej -7 124,22    

K.ú. Žďár u K.: 0,00    

Celkem změna u pozemků 2022 Syřenov : -15 860,18    

Stav k 31.12.2022: 1 308 327,01    

 
   

 
 
 



                                                                                                                                    Příloha č.2 
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2022 

 

Stav účtu k 1.1.2022:   6342.158,27 Kč 

                                                                                                                                                      

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

                                                                     změnách:)                                                                                        změnách:)                        

Příjmy  z daní:                                                                            Výdaje běžné                                                                                                                                       

Daň  FO – vybíraná srážkou…… 94.000         94.000      123.523         Cestovné…………………..     10.000          10.000            1.149 

Daň  FO – z podnikání  ………    36.000         36.000        55.572         Nákup služeb……………… .130.000        166.439         157.860 
Dan FO – záv. činnost……        554.000        554.000      605.209         Protah cest………   ………..    70.000         70.000           60.250 

DPH……………………….      1800.000     1800.000    2120.628         Dopravní obslužnost…. ……..19.440           19.440          19.440 

Daň PO…………………….       800.000        800.000      934.480         Jubilea + narození, děti……… 10.000          10.000           7.485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Daň PO – obec………………......13.680         13.680         13.680------ Daň PO za obec……………    13.680          13.680          13.680 

Daň z nemovitostí…………..     230.000        230.000      236.849         El.energie…………………    210.000        210.000        146.803 

Odvod z loterií a her…………..   26.000          26.000        30.059         Drobný hm. dlouh. majetek…  50.000          50.000           28.101 
Odvody za odnění ze ZPF……..    1.000            1.000        12.890         Pojištění majetku……………   10.000          10.000            9.943 

Poplatek za komunální odpad… 120.000       120.000      147.106 -----  Odvoz a uložení odpadů….    330.000        330.000        317.318 

Poplatek ze psů………………..     3.000           3.000           3.210         Nákup  materiálu (toner,)……110.000        110.000          93.366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Správní poplatky(trvalý pobyt)       1.320           1.320             800         Krizová opatření – materiál……20.000         20.000                   0                                                                                                                           

       Daňové příjmy celkem:   3679.000,-    3679.000,-   4284.006         Poštovné……………………… 5.000            5.000           2.147 

                                                                                                                    Transfery obcím – soc služby…5.000            5.000                  0 
Příjmy z běžné činnosti:                                                                      Knihy, sbírky, kanc. potřeby…   1.642            1.642                 0 

-Vodné včetně nájmu vodoměru…160.000      160.000       179.480----- Nákup vody od Zeos……….   150.000       150.000       137.687 

-Nájem z bytů………………….    142.524      142.524       142.524       Voda   - rozbory vody,služby… 25.000         25.000           8.650 
-Nájem z hřiště…………………          600             600              500       Voda – opravy……………….   50.000         50.000         11.350 

-Příjem z nájmu nebytových prostor..6.000          6.000           6.000 ---- Poplatek na chod MR Tábor…  35.000         35.000         29.264 

-Příjem z nájmu pozemků (ZEOS)..  16.423       16.423         18.257      55% podíl na vytápění úřadu…   14.000        15.004         15.004                                                                                                                        
-Prodej dřeva………………………  60.000       60.000         51.569 ---- Práce v lese……………….….   50.000       50.000          22.697 

-Příjmy ze služeb - internet,ověř.       64.953       64.953         55.600 --- Telefony + internet ….. …...        20.000       20.000         18.479                                                                                                             

                                                                                                                    Poplatky KB …………………   10.000        10.000          2.464 
  Běžné příjmy celkem:  ………    450.500 ,-  450.500        453.930      SDH – materiál ………………   40.000      140.000      132.778  

                                                                                                                    SDH – DKP…………………..   40.000        40.000          2.657                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    SDH – PHM…………………..  10.000        10.000          2.100 

                                                                                                                    SDH – služby …………………..20.000       20.000        15.780 

                                                                                                                    SDH – oprava auta…………….  20.000       20.000        15.774 

                                                                                                                    SDH – mimoř. události…………  1.000          1.000                0 
                                                                                                                    SDH  - příspěvek ……… ..  .…  20.000        20.000        20.000                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                    Příspěvek svazu  žen…………    26.000       26.000        23.408   

                                                                                                                    Příspěvek hokej,fotbal …………10.000        10.000       10.000   
                                                                                                                    Příspěvek „život bez bariér“…..  35.000        35.000       35.000  

                                                                                                                    Příspěvek „ Sdružení Kumburk“  10.000       10.000                0 

                                                                                                                    Odměny zastupitelstva……….. 728.556     728.556      720.112 
                                                                                                                    Odměny ostatní………………. 130.000     139.000      135.650                                                                                                                                  

                                                                                                                    Oprava veřejného osvětlení ….   50.000        50.000       10.646  

                                                                                                                    Volby do zastupitelstva obce…..         0         18.321       18.321                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                    Vratka nečerpané dotace volby     9.682          9.682         9.682 

                                                                                                                    Vratka nevyčerpané dotace MK. 301.000    301.000     301.000                                                                                                                       

                                                                                                                    Oprava místních komunikací.     50.000       196.272     167.163                                                                                           
                                                                                                                    Oprava hradu Kumburk  -věž…. 50.000      450.000      450.000 

                                                                                                                  Běžné výdaje celkem:  ………2900.000   3611.036     3173.208 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

  Investiční  příjmy:                                                                       Investiční výdaje:             

-Příjem za prodej pozemků……….                0        242.840     242.840     Změna územního plánu……   36.000       36.000             0 
 Investiční příjmy celkem:. ………              0       242.840     242.840   

Poskytnuté dotace a dary                                                                        SDH Syřenov pož. zbrojnice. 6000.000   6000.000       765.082                                                                                                                                                                                                                            

-Dotace státu na státní správu…. …. …   70.500       70.500      70.500      
-Dotace na Kumburk- hlavní věž….…            0       394.000    394.000  

-Dotace Libereckého kraje na les ……….       0         20.000      20.000       

-Finanční vyrovnání od státu………..…….     0         45.379      12.796        
-Dotace na volby do zastupitelstva obcí…       0         32.000       32.000  

-Dotace na volby prezidenta……………         0           9.400         9.400 

Dotace celkem:……………………….   70.500,-   538.696,-   538.696   Investiční výdaje celkem:  6036.000   6036.000     765.082 

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

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

za Obec příjmy celkem:  4200.000      4911.036        5519.472        za obec výdaje:  8936.000     9647.036        3938.290 

zapojení přebytku z min. let: 4736.000     4736.000          -1581.182    

 

                                                Výsledek roku 2022……………..…...  +1581.181,74Kč 

Stav účtu k 31.12.2021 : 7923.340,01Kč   
 

 

 

 



                                                                                                                                Příloha č. 3:  

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    Příloha č. 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


