Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 24.02.2017 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

7 zastupitelů (plný počet), 16 občanů, 6 hostů

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. Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení
z minulého veřejného zasedání. K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta
požádal pana B. Holečka a M. Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující
program dnešního veřejného zasedání:
Zpráva z inventarizace obecního majetku
Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2016
Zpráva o hospodaření obce za rok 2016
Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2016
Žádost o poskytnutí příspěvku společnosti Život bez bariér
Odměny členům zastupitelstva obce Syřenov
Smluvní nabídka na pořízení projektové dokumentace na stavbu požární zbrojnice v
Syřenově
8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2017
9) Rozpočtový výhled 2018 - 2021
10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice
jednotky požární ochrany Syřenov
11) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace POV Libereckého kraje
12) Schválení místa a doby uzavírání manželství na území obce Syřenov
13) Výběr zhotovitele akce„Oprava jihozápadní stěny Hlavní věže v areálu hradu
Kumburk“
14) Různé informace a diskuse
15) Rekapitulace usnesení
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
Předseda inventarizační komise pan Bohumil Holeček přednesl zprávu o inventarizaci
obecního majetku k 31.12.2016.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku k datu 31.12.2016

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2016
Místostarostka obce paní Renata Hrdličková přednesla zprávu z evidence obyvatelstva
obce Syřenov za rok 2016:
Stav k 1.1.2016: 207
narození: 1
přistěhování: 4
úmrtí :
odstěhování: 7
Stav k 31.12.2016: 205
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu z evidence obyvatelstva obce
Syřenov za rok 2016
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2016
Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření obce Syřenov v roce 2016. Zpráva 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:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2016
.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 4) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk
Starosta informoval o ukončení opravy jihovýchodní stěny Hlavní věže v areálu hradu
Kumburk v celkových nákladech 450 tis, kde podíl obce jako vlastníka je 50 tis. Kč a
příspěvek Ministerstva kultury v rámci programu záchrany architektonického dědictví je 400
tis. Kč. Oprava byla provedena v souladu s požadavky státní památkové péče.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě Kumburk v roce 2016
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad. 5) Žádost o poskytnutí příspěvku společnosti Život bez bariér
Starosta přednesl žádost občanského sdružení Život bez bariér, o.s, z Nové Paky o
poskytnutí příspěvku na rok 2017. Jedná se o příspěvek k úhradě provozních nákladů sociální
služby denní stacionář. Starosta navrhuje žádosti vyhovět a příspěvek ve výši 15tis. Kč
poskytnout. Tato částka bude začleněna do rozpočtu obce tohoto roku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek občanskému sdružení Život bez bariér na rok 2017 ve
výši 15 tis. Kč
Výsledek hlasování : Pro:7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad.6) Odměny členům zastupitelstva obce Syřenov
Starosta informoval o nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Nařízení vlády“) a vyzval předsedu finančního výboru pana Radka
Fejfara k podání návrhu měsíčních odměn členům zastupitelstva.
Předseda finančního výboru pan Radek Fejfar navrhl v souladu Nařízení vlády následující
měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva:
Starosta:
– tuto funkci vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva obce - 0,6 násobek výše měsíční
odměny stanovené podle přílohy č.1 Nařízení vlády pro uvolněného starostu a to s platností
od 1.3.2017 tj.: (30.406 + (3 x 1447)) x 0,6 = 20.849,- Kč
Místostarosta: – tuto funkci vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva obce - výše
měsíční odměny stanovené podle přílohy č.1 k Nařízení vlády a to s platností od 1.3.2017
tj.: (8.325 + (3 x 1447)) = 12.666
Předseda komise nebo výboru, který je i členem zastupitelstva: – tuto funkci vykonává jako
neuvolněný člen zastupitelstva obce - výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č.1
k Nařízení vlády a to s platností od 1.3.2017 tj.:
měsíční odměna 976,- + odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 311,- + příplatek
podle počtu obyvatel 200,- tj. celkem měsíční odměna ve výši 1.487,-Kč
Člen komise nebo výboru, který je i členem zastupitelstva: – tuto funkci vykonává jako
neuvolněný člen zastupitelstva obce - výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č.1
k Nařízení vlády a to s platností od 1.3.2017 tj.:
měsíční odměna 632,- + odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 311,- + příplatek
podle počtu obyvatel 200,- tj. celkem měsíční odměna ve výši 1.143,-Kč .
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo obce Syřenov v souladu s ustanovením zákona o obcích a Nařízení vlády č.
414/2016 Sb. stanovuje s platností od 1.3.2017 měsíční odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 20.848,-Kč, měsíční odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.666,-Kč, měsíční
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy
výboru nebo komise ve výši 1.487,-Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva,
který je současně členem výboru nebo komise zastupitelstva obce ve výši 1.143,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 7) Smluvní nabídky na pořízení projektové dokumentace na stavbu požární
zbrojnice v Syřenově
Starosta přečetl návrh smluvní nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby
požární zbrojnice v Syřenově od projektanta pana Stanislava Drábka. Nabídková cena na
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby je 50 tis. Kč, nabídková
cena na vypracování dokumentace pro stavební řízení je 100 tis. Kč. V nabídce není zahrnut
náklad na vypracování částí projektové dokumentace vypracované jinou oprávněnou osobou
(požární zpráva…). Tyto náklady budou obcí Syřenov hrazeny přímo zpracovatelům.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smluvní nabídky projektanta pana Stanislava Drábka
na vypracování dokumentace stavby požární zbrojnice v Syřenově pro územní řízení
s nabídkovou cenou 50 tis. Kč a Smluvní nabídky téhož projektanta na vypracování
dokumentace pro stavební řízení s nabídkovou cenou 100 tis. Kč. V nabídkách není zahrnut
náklad na vypracování částí projektové dokumentace vypracované jinou oprávněnou osobou,
který bude obec Syřenov hradit přímo zpracovatelům. Starosta obce se pověřuje k podpisu
výše uvedených smluvních nabídek.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2017
Starosta obce přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2017 v celkových příjmech
2876.000,-Kč a v celkových výdajích 2876.000-Kč . Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl na úřední desce obce Syřenov i v elektronické podobě
na internetových stránkách obce vyvěšen 8.2.2017 tj. více než 15 dnů před jeho projednáním
a schválením . Schválený rozpočet bude 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:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Syřenov na rok 2017 v celkových
příjmech 2876.000,-Kč a v celkových výdajích 2876.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7 členů zastupitelstva obce
Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

Ad 9) Rozpočtový výhled
Starosta přednesl ke schválení rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2018 až
2021. Rozpočtový výhled je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce v letech 2018 až 2021
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice
jednotky požární ochrany Syřenov
Starosta informoval o dotačním programu ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“, kde lze
žádat o poskytnutí dotace na stavbu nové požární zbrojnice. Dotaci lze žádat v max. výši 4,5
mil. Kč a dotace může být poskytnuta do 50% způsobilých výdajů. Žádost se podává 31.5
roku předcházejícím realizace stavby prostřednictvím příslušného HZS. Hrubý odhad
způsobilých výdajů stavby požární zbrojnice v Syřenově je 5 mil. Kč, starosta proto navrhuje
podat žádost o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil Kč, zbytek finančních prostředků navrhuje
zajistit bankovním úvěrem a případnou dotací od Libereckého kraje.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti generálnímu ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil Kč na stavbu nové
požární zbrojnice v Syřenově, kde je odhad způsobilých výdajů 5 mil. Kč. Zastupitelstvo obce
souhlasí se zajištěním podílu žadatele prostřednictvím bankovního úvěru. Termín realizace
bude v žádosti uveden 03/2018 – 12/2019. Starostovi obce se ukládá vypracovat žádost o
poskytnutí dotace a zajistit její včasné podání .
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace POV Libereckého kraje
prostřednictvím MR TÁBOR
Starosta informoval o předpokládaném vyhlášení Programu obnovy rozvoje venkova
Libereckého kraje v dubnu tohoto roku, kde budou integrované projekty obcí (prostřednictvím
Mikroregionu Tábor) na obnovu – opravu místních komunikací. Záměr může být do 400 tis.
Kč včetně DPH, poskytnutá dotace bude max. 50% nákladů. Starosta navrhuje se tohoto
projektu zúčastnit a podat žádost na opravu místní komunikace k paní Hrdličkové. Jedná se o
cestu značně poškozenou, oprava předpokládá úpravu stávajícího povrchu, položení dvou
vrstev nového asfaltu šířky 5cm a 4cm, zpevnění krajnic a sjezdů. Předpokládaný náklad 400
tis. Kč včetně DPH.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti prostřednictvím Mikroregionu Tábor o
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na opravu místní
komunikace na p.p.č. 310 a p.p.č. 821 vše v k.ú. Syřenov (místní komunikace k paní
Hrdličkové) v celkových nákladech 400 tis.Kč včetně DPH tj, žádost o poskytnutí dotace ve
výši 50% tj. 200 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 12) Schválení místa a doby uzavírání manželství na území obce Syřenov
Starosta informoval o nutnosti revokovat usnesení zastupitelstva obce ze dne
5.9.2003 s tímto zněním: „Zastupitelstvo obce určuje jako místo pro uzavírání manželství
kulturní místnost v budově bývalé školy v Syřenově a dále areál hradu Kumburk. Čas
oddávání bude individuálně dohodnut“ , kde není specifikována doba uzavírání sňatků a
navrhuje toto znění nového usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje místo pro uzavírání manželství areál hradu Kumburk a areál
hradu Bradlec a dobu pro uzavírání manželství pátek a sobota do 10:00 do 13:00 hodin,
vyjma státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb. v platném znění.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení ze dne 5.9.2003 o době a místě uzavírání manželství
na území obce Syřenov a schvaluje místo pro uzavírání manželství areál hradu Kumburk a
areál hradu Bradlec a dobu pro uzavírání manželství pátek a sobota od 10:00 do 13:00
hodin, vyjma státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Výběr zhotovitele akce „Oprava jihovýchodní stěny Hlavní věže v areálu hradu
Kumburk“
Starosta informoval o obeslání 3 firem se žádostí o zaslání cenových nabídek na akci
„Oprava jihozápadní zdi Velké věže“ v areálu hradu Kumburk, která by se měla v případě
poskytnutí příspěvku ministerstva kultury v tomto roce uskutečnit. Starosta navrhuje vybrat za
dodavatele akce „Oprava jihovýchodní zdi Velké věže“ v areálu hradu Kumburk jako
veřejné zakázky malého rozsahu firmu FLÉGL stavitelství CZ s.r.o. se sídlem
T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274, kde pracuje pan Tomáš Šimůnek, který
jako fyzická osoba na hradě Kumburk opravy prováděl v minulých letech a jsou s ním velmi
dobré zkušenosti. Za výše uvedenou firmu bude mít pan Šimůnek opravu hradu Kumburk
v roce 2017 na starosti. 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. Akce bude provedena v případě poskytnutí příspěvku z Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2017
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „Oprava jihozápadní zdi Velké
věže“ v areálu hradu Kumburk v roce 2017 firmu FLÉGL stavitelství CZ s.r.o. se sídlem
T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, kde bude mimo jiná
ustanovení i podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě poskytnutí
příspěvku z programu záchrany architektonického dědictví.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Ad 14) Různé informace a diskuse
Starosta informoval o:
- Stav účtů obce Syřenov
- 11.3.2017 v hasičárně Žďár od 16 hod opékání bramboráků
- Do 20.3. lze podat připomínky ke změně č. 1 ÚP Syřenov

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 15) Rekapitulace USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne
24.02.2017:
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku k datu
31.12.2016

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z evidence obyvatelstva obce Syřenov za
rok 2016

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce Syřenov za rok 2016.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti na hradě Kumburk
v roce 2016

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek občanskému sdružení Život bez bariér na rok
2017 ve výši 15 tis. Kč

-

-Zastupitelstvo obce Syřenov v souladu s ustanovením zákona o obcích a Nařízení
vlády č. 414/2016 Sb. stanovuje s platností od 1.3.2017 měsíční odměnu za výkon
funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 20.848,-Kč,
měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 12.666,-Kč, měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který
současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 1.487,-Kč a měsíční
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je současně členem výboru nebo
komise zastupitelstva obce ve výši 1.143,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smluvní nabídky projektanta pana Stanislava
Drábka na vypracování dokumentace stavby požární zbrojnice v Syřenově pro územní
řízení s nabídkovou cenou 50 tis. Kč a Smluvní nabídky téhož projektanta na
vypracování dokumentace pro stavební řízení s nabídkovou cenou 100 tis. Kč
V nabídce není zahrnut náklad na vypracování částí projektové dokumentace
vypracované jinou oprávněnou osobou, který bude obec Syřenov hradit přímo
zpracovatelům. Starosta obce se pověřuje k podpisu výše uvedených smluvních
nabídek.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Syřenov na rok 2017
v celkových příjmech 2876.000,-Kč a v celkových výdajích 2876.000,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 – 2021 přednesený
starostou obce

-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti generálnímu ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky o poskytnutí dotace ve výši 2,5 mil Kč na stavbu
nové požární zbrojnice v Syřenově, kde je odhad způsobilých výdajů 5 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním podílu žadatele prostřednictvím bankovního

úvěru. Termín realizace bude v žádosti uveden 03/2018 – 12/2019. Starostovi obce se
ukládá vypracovat žádost o poskytnutí dotace a zajistit její včasné podání .
-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti prostřednictvím Mikroregionu Tábor
o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na opravu místní
komunikace na p.p.č. 310 a p.p.č. 821 vše v k.ú. Syřenov (místní komunikace k paní
Hrdličkové) v celkových nákladech 400 tis.Kč včetně DPH tj, žádost o poskytnutí
dotace ve výši 50% tj. 200 tis. Kč.

-

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení ze dne 5.9.2003 o době a místě uzavírání
manželství na území obce Syřenov a schvaluje místo pro uzavírání manželství areál
hradu Kumburk a areál hradu Bradlec a dobu pro uzavírání manželství pátek a
sobota od 10:00 do 13:00 hodin, vyjma státních a ostatních svátků dle zákona č.
245/2000 Sb. v platném znění.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele akce „Oprava jihozápadní zdi Velké
věže“ v areálu hradu Kumburk v roce 2017 firmu FLÉGL stavitelství CZ s.r.o. se
sídlem T.G.Masaryka 536, 570 01 Litomyšl, IČ: 03228274. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, kde bude mimo jiná ustanovení i
podmínka obce Syřenov, že realizace této akce bude v případě poskytnutí příspěvku
z programu záchrany architektonického dědictví.
*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 1 ….přehled hospodaření obce za rok 2016
- č. 2 … schválený rozpočet obce Syřenov na rok 2017
- č. 3…. rozpočtový výhled 2018 - 2020
Zápis byl vyhotoven dne 24.02.2017

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Milan Bláha ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Razítko obce

Příloha č. 1
Přehled hospodaření obce Syřenov za rok 2016
Stav účtu k 1.1.2016: 457.061,-Kč
(rozpočet po
(rozpočet po
Příjmy z daní
(rozpočet)
změnách) (skutečnost) Výdaje běžné
(rozpočet): změnách): (skutečnost):
Daň FO – kap. výnos ….……… 55.000
55.000
54.711
Cestovné………………….. 10.000
10.000
7.308
Daň FO – z podnikání ……… 14.000
14.000
24.072
Nákup služeb……………….. 90.000
105.000
104.897
Dan FO – záv. činnost……
460.000
460.000 444.304
Protah cest……… ……….. 15.000
9.000
8.228
DPH……………………….
990.000
990.000 1036.015
Dopravní obslužnost…. ……..18.540,18.540
18.540
Daň PO……………………. 510.000
510.000 565.409
Poplatek na chod MR Tábor… 35.000
30.700
30.700
Daň PO – obec………………............ 0
543.210 543.210------- Daň PO za obec………………….. 0
543.210
543.210
Daň z nemovitostí………….. 210.000
210.000 214.365
El.energie………………… 120.000
125.000
124.438
Odvod z loterií a her………….. 8.000
8.000
10.608
Drobný hm. dlouh. majetek… 50.000
26.000
25.858
Odvody za odnění ze ZPF…….. 8.000
8.000
8.815
Pojištění majetku………….. 10.000
10.000
9.752
Poplatek za komunální odpady… 85.000
85.000
87.806 ----- Odvoz a uložení odpadů…. 215.000
216.600
216.520
Poplatek ze psů……………….. 3.000
3. 000
2.970
Nákup materiálu (toner,)… … 45.000
103.000
102.355
Správní poplatky(trvalý pobyt)
1.000
1.000
2.200
Platby daní……………….…… 6.494
6.494
3.812
Daňové příjmy celkem: 2344.000,- 2887.210 2994.485
Poštovné……………………… 5.000
5.000
2.650
Jubilea + narození, děti……… 10.000
10.000
10.015
Příjmy z běžné činnosti:
Knihy, sbírky,kanc.potřeby… 2.000
2.641
2.345
-Vodné včetně nájmu vodoměru… 85.000
85.000
90.770----- Nákup vody od Zeos…… .. 103.090
103.090 103.090
-Nájem z bytů…………………. . 102.360 102.360
102.360
Voda - rozbory vody,služby… 20.000
16.000
15.217
-Nájem z hřiště…………………
1.000
1.000
2.550
Voda – opravy………………. .. 30.000
47.000
46.720
-Příjem z nájmu pozemků (ZEOS).. 8.000
8.000
8.014
55% podíl na vytápění úřadu… 14.000
14.000
10.379
-Prodej dřeva…………………… . 34.540
66.540
153.612 ----Práce v lese……………….…. 30.000
39.000
38.680
-Příjmy ze služeb(internet,ověř. ) 60.000
60.000
70.436 ----Telefony + internet ….. …...
30.000
16.000
15.759
-Příjmy z úroků ……………….….. 100
100
67 -----Poplatky KB ………………… 10.000
10.000
7.591
Běžné příjmy celkem: ……… 291.000 ,- 323.000
427.809
SDH – materiál ……………… 40.000
66.000
65.757
SDH – DHDM –světla, rozvaděč 30.000
18.500
17.473
SDH – služby ………………….. 20.000
25.000
24.429
SDH - příspěvek ……… .. .… 20.000
20.000
20.000
Příspěvek svazu žen………… 20.000
20.000
18.516
Příspěvek hokej,fotbal …………15.000
15.000
14.830
Příspěvek „život bez bariér“….. 15.000
15.000
15.000
Příspěvek „ Sdružení Kumburk“ …… 0
10.000
10.000
Odměny zastupitelstva………..474.876,- 474.876 474.876
Odměny ostatní………………. 70.000,- 99.000
98.760
Oprava veřejného osvětlení …. 20.000
0
0
Oprava rozhlasu……………… .60.000
0
0
SDH - PHM……………….... 3.000
3.000
0
SDH – mimoř. události………… .1.000
1.000
0
Volby do zastupitelstva kraje………...0
16.359
16.359
Oprava místních komunikací. 320.000 320.400 320.379
Oprava hradu Kumburk -věž…. 50.000 450.000 450.000
Běžné výdaje celkem: ……… 2028.000 3020.410 2994.443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investiční příjmy:
-Příjem za prodej pozemků………. 60.000,Investiční příjmy celkem:. ……… 60.000,-

60.000
60.000

Poskytnuté dotace a dary:
-Dotace státu na státní správu…. …. … 55.000 55.000
-Dotace na Kumburk- hlavní věž….…
0 400.000
-Dotace od kraje na hřiště Žďár…………….. 0 48.000
-Dotace na volby do zastupitelstva kraje…… 0
22.000
Dotace celkem:……………………….. 55.000 525.000

Investiční výdaje:
31.100 ---- Odkoupení pozemků ……………….. 0
14.800
14.800
31.100
Vodovod Žďár – Stehr-Bláha…360.000 477.000
476.257
Hřiště Syřenov – zatrubnění… 340.000 340.000
337.058
Plechová garáž SDH Žďár…………. 0
42.500
42.500
55.000.
400.000
43.200 -----Hřiště Žďár – 3 herní sestavy…112.000 179.000 178.573
22.000
Pořízení změnyÚP…………..…70.000
0
0
520.200- Investiční výdaje celkem: … 882.000 1053.300 1049.188

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozpočet: Upr. Rozpočet: Skutečnost :
Rozpočet: Upr.Rozpočet: Skutečnost:
za Obec příjmy celkem: 2750.000,- 3795.210
3973.594
za obec výdaje: 2910.000 4073.710 4043.631
zapojení přebytku z min. let: 160.000

278.500

70.037

Výsledek roku 2016……………..…... - 70.037,-Kč
Stav účtu k 31.12.2016: 387.024,-Kč

Příloha č. 2

Obec Syřenov - schválený rozpočet na
rok 2017
Příjmová část rozpočtu pro rok 2017
v Kč
Úč.
Tř.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1351
1361
1511

2310
3419
3612

2111
2131
2132

6171
6171
6310

2111
2131
2141

6171

3111
4112
4222

Odvětví
Daň z příjmů FO ze záv.činnosti
Daň z příjmů OSVČ - celostátní výnos
Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Popl.za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Vodné
Pronájem hřiště
Nájem z bytů
Za služby (telefony, ověřování, prodej
dřeva)…
Nájem ze zeměd. půdy
Příjmy z úroků
Nedaňové příjmy celkem:
Příjem z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy celkem:
Dotace od KULK na výkon st. správy
Doplatek dotace na hřiště Žďár
Dotace celkem:
Zapojení přebytku hospodaření z min. let
PŘÍJMY CELKEM:

Zodpovídá
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Hrdličková
Kraus
Hrdličková
Hrdličková
Hrdličková
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

Schválený
rozpočet
2017
450 000
25 000
55 000
570 000
55 100
1 040 000
8 000
85 000
2 900
10 000
1 000
214 000
2 516 000
105 000
2 000
102 360
80 000
8 000
40
297 400
0
0
57 800
4 800
62 600
0
2 876 000

Výdajová část rozpočtu pro rok 2017
v Kč
Úč.
tř.

5

Par.

1031

Pol.

Odvětví

Běžné výdaje:
Pěstební činnost v lese
5169 Pěstební činnost v lese
Silnice

Zodpovídá

Kraus

Schválený
rozpočet
2017

30 000

5
5

2212
2212

5

2221

5
5
5

2310
2310
2310

5

3113

5

3322

5
5

3399
3399

5

3419

5

3421

5
5
5

3631
3631
3639

5

3639

5

3699

5

3722

5
5
5
5
5
5

5512
5512
5512
5512
5512
5512

5

6112

5
5

6171
6171

5

6171

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6402
6171

5169 Zimní údržba obecních cest
5171 Oprava MK - Hrdličková - Nosek
Provoz veřejné silnišní dopravy
5323 Příspěvek na zajištění zákl. dopravy
Pitná voda
5151 Dodávka vody od ZEOS Lomnice a.s.
5169 Vzorky vody
5171 Opravy a udržování + výměna vodoměrů
Základní školy
5909 Příspěvky za žáky
Oprava kult. památek
5171 Oprava hradu Kumburk
Záležitosti kultury
5194 Věcné dary
5229 Příspěvek "Život bez bariér"
Tělovýchova
5229 Příspěvek hokej, fotbal
Využití volného času dětí a mládeže
5229 Příspěvek Svazu žen
Veřejné osvětlení a rozhlas
5154 Nákup el. energie
5171 Oprava veřejného osvětlení
5171 Oprava veřejného rozhlasu
Komunál.služby a územ.rozvoj:
5329 Příspěvek MR Tábor
Platby daní a poplatků
5362 Daň z příjmu pravníckých osob
Nakládání s odpady
5169 Sběr a svoz kom. odpadu
Požární ochrana
5139 Nákup materiálu
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5156 PHM
5169 Služby (proškolení velitelů a stroj., prohlídky)
5229 Příspěvky SDH
5901 Rezerva - mimořádné události
Zastupitel.a místní správa:
5023 Zastupitelstvo obce - odměny
Činnost místní správy
5021 Odměny
5136 Knihy

Kraus
Kraus

40 000
220 000

Kraus

18 630

Kraus
Kraus
Kraus

115 481
20 000
50 000

Hrdličková
Kraus

80 000
2 000

5137 Drobný inv. majetek - digitální měření chlóru,
počítač do úřadovny
5139 Materiál
5155 Pevná paliva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací
5163 Služby peněž. ústavů a pojištění
5169 Nákup služeb
5173 Cestovné
5366 Vratka nevyčerpané dotace na volby
5362 Daně

Kraus

35 000

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

100 000
14 000
5 000
20 000
20 000
100 000
10 000
5 641
1 996

Kraus

-

Kraus

50 000

Hrdličková
Kraus

10 000
15 000

Hrdličková

15 000

Hrdličková

25 000

Kraus
Kraus
Kraus

125 000
20 000
40 000

Kraus

35 000

Kraus

55 100

Kraus

220 000

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

60 000
30 000
3 000
20 000
20 000
1 000

Kraus

513 702

Běžné výdaje celkem

6
6
6
6
6

2310
3639
5512
5512
3419

6121
6119
6121
6121
6121

Kapitálové výdaje:
Vodovod Žďár - stavba poslední etapy
Pořízení změny územního plánu
Hasičská zbrojnice Syřenov - projekt
Hasičská zbrojnice Syřenov - příprava stavby
Osvětlení hřiště Syřenov
Kapitálové výdaje celkem:
Výdaje celkem:

2 145 550

Kraus
Kraus
Kraus
Kraus
Kraus

220 000
150 450
250 000
30 000
80 000
730 450
2 876 000

Příloha č. 3

