Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.11.2017
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově
Zpráva o postupu pořízení změny č.1 Územního plánu Syřenov
Schválení postupu obce v řešení odkanalizování zastavěného i zastavitelného území
obce Syřenov
Zpráva o pořízení staršího osobního automobilu pro JSDH Syřenov
Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce
Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2017
Zpráva o akci „Stavba polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku
Žádost o převod pozemku do vlastnictví obce
Úpravy autobusového JŘ od prosince 2017
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu stavby
Odměny pro občany za práci pro obec
Odměny členům zastupitelstva obce Syřenov od 1.1.2018
Dar organizacím a sdružením
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Příkaz k provedení inventarizace
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2018
Různé informace a diskuse
Rekapitulace usnesení
Závěr

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

*

*

Proti: nikdo,

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 1) Zpráva o znečištění vodního zdroje v Syřenově
Starosta informoval o znečištění vodního zdroje v Syřenově, ke kterému došlo
v pondělí 30.10.2017. O znečištění vodního zdroje se starosta dověděl v pondělí před
polednem. Po potvrzení znečištění vodního zdroje ze strany vlastníka vrtu (zemědělská
společnost ZEOS Lomnice a.s.) informoval Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje
– územní pracoviště Semily a informoval odběratele vody formou SMS zpráv, že do odvolání
není voda dodávaná obecním vodovodním řadem pitná. Objednal u Severočeské kanalizace a
vodovody a.s. cisternu pitné vody, která byla přistavena v Syřenově u prodejny 31.10.2017
v dopoledních hodinách. V pátek 3.11. bylo provedeno češtění vodojemů v Syřenově a ve
Žďáru u Kumburku a byly objednány kontrolní vzorky vody, které byly odebrány ve středu
8.11. Výsledek bude znám v pondělí 13.listopadu. K danému bodu programu se vyjádřil i pan
Radek Fejfar, který je zaměstnancem ZEOS Lomnice a.s. a uvedl, že je vrt dostatečně zajištěn
proti vniknutí povrchové vody a že se tomuto znečištění nedalo předejít.
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 obce i zástupce zemědělské společnosti
ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje v Syřenově včetně přijatých opatření.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva ,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 2) Zpráva o postupu pořízení změny č.1 Územního plánu Syřenov
Starosta obce informoval o postupu pořízení změny č. 1 Územního plánu Syřenov,
kde byla splněna podmínka vodoprávního úřadu a to vypracování posouzení vsakovacích
poměrů ve vybraných 7 lokalitách k.ú. Syřenov a Žďár u Kumburku. Podrobný geologický
průzkum provedla firma CHEMCOMEX Praha, a.s. Výsledkem geologického průzkumu je
„Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu“ z 6.10.2017, která definuje podmínky pro
vsakování v předmětných lokalitách za nepříznivé. Likvidaci srážkových vod doporučuje řešit
společně s přečištěnými odpadními vodami za podmínek splnění příslušných nařízení vlád.
Doporučuje srážkové i přečištěné odpadní vody zachytávat do retenčních nádrží případně do
místního recipientu a dále pak odvádět do místních vodotečí (potok Černá a Ploužnický
potok). „Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu“ byla předána vodoprávnímu úřadu a
územnímu plánování – stavebnímu úřadu Semily. V pátek 27.10.2017 bylo společné jednání –
dohodovací řízení na MěÚ Semily za účasti vodoprávního úřadu, pořizovatele změny č. 1
Územního plánu Syřenov a starosty obce. Vodoprávní úřad podmínil povolení další výstavby
v zastavitelných částech obce vybudováním odkanalizování těchto částí do místní vodoteče
(zejména lokalita BV 1 – pod Klepandou). Protože tato stavba bude časově i finančně
náročná a není dosud projednána s vlastníky pozemků, bylo dohodnuto vyškrtnutí požadavku
obce Syřenov na zrušení limitů počtu rodinných domů v zastavitelných lokalitách obce
Syřenov – zůstávají v platnosti stávající limity do doby provedení odkanalizování do
vodoteče. V pořízení změny č.1 Územního plánu Syřenov se bude nadále pokračovat.
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 obce o postupu v pořízení změny č.1
Územního plánu Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo,
Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*
*
*

Ad 3) Schválení postupu obce v řešení odkanalizování zastavěného i zastavitelného
území obce Syřenov
Starosta obce informoval o možnostech řešení splaškové i dešťové vody na území obce
Syřenov. Nabízí se využít skutečnost, že obcí Syřenov protéká potok Černá – z části cca
500m zatrubněn betonovými skružemi a Ploužnický potok. Do tohoto vodoteče povolí
vodoprávní úřad vypouštět předčištěnou splaškovou vodu i vodu dešťovou a to nejvýše na
pozemku pana Pavla Vinkláře – p.p.č. 2/2 k.ú. Syřenov ( výše nemá vodoteč dostatečný
průtok). Tato varianta však představuje finanční zátěž vlastníků nemovitostí a to na zajištění
dostatečného způsobu čištění splaškových vod (způsobilá osoba vypracuje projekt a navrhne
způsob čištění). Druhou variantou je rozhodnutí obce vybudovat novou kanalizaci tj. pod obcí
čistírnu odpadních vod a kanalizační řady a zajistit jejich provoz. Pro obec je to obrovské
finanční zatížení na pořízení kanalizace – zadlužení obce na řadu let a znamenalo by to i
zdražení vody o stočné. Starosta navrhuje novou kanalizaci nebudovat – kromě vybudování
kanalizací v zastavitelných částech obce, které odvedou dešťové vody a přečištěné odpadní
vody do místních vodotečí a snažit se postupně přimět vlastníky nemovitostí k zajištění
požadovaného čistění splaškových vod a její vypouštění do vodoteče Černá a Ploužnického
potoka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou nové kanalizace kromě vybudování kanalizace
v zastavitelných částech obce, které odvedou dešťové vody a přečištěné odpadní vody do
místních vodotečí. Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním stávajícího způsobu likvidace
odpadních vod tj. po jejich přečištění vypouštěním do místních vodotečí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 4) Zpráva o pořízení staršího osobního automobilu pro JSDH Syřenov
Starosta informoval o kladném vyřízení žádosti obce Syřenov o převod nepotřebného
majetku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – jedná se o automobil - nákladní
dodávka CITROEN JUMPER 1.9 D rok výroby 2000 a stav tachometru 187 tis. km, který je
do vlastnictví obce bezúplatně převeden darovací smlouvou uzavřenou 17.10.2017.
Pořizovací cena automobilu je 588.650,-Kč, cena obvyklá je 80.000,-Kč. Do konce tohoto
roku bude proveden převod. Automobil bude po dohodě s firmou ZEOS Lomnice a.s.
garážován v jejich dílnách v Syřenově.
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 obce o pořízení staršího osobního
automobilu - nákladní dodávka CITROEN JUMPER 1.9 D pro JSDH Syřenov
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Zpráva o průběhu realizace akcí v tomto roce: Starosta informoval o průběhu
stavebních akcí v tomto roce:
- Stavba vodovodu Žďár u Kumburku -II. etapa (v rozpočtu 220 tis. Kč) – stavba
zahájena v srpnu 2017, zbývá dokončit úklid hlíny a zajistit kontrolní vzorek vody a
požádat o kolaudaci. Oproti původní délce 250m bylo položeno 380m nového
vodovodního řadu z důvodu změny v umístění protlaku pod silnicí – v projektu
označeném místě provedení protlaku je skála, po dohodě s vodoprávním úřadem a
KSSLK bylo místo provedení protlaku přemístěno do místa bez skály. Celkový náklad
je dosud 220 tis. Kč, zbývá fakturace stavebního dozoru a zemní práce Tomáše
Macha celkem cca 33 tis. Kč. Kolaudační řízení je předpoklad na 12.2017 – jaro 2018
(navýšené rozpočtu o 33 tis. Kč).
-

Hřiště Syřenov – nové osvětlení: (v rozpočtu 160 tis. Kč) - zakoupeny 4 stožáry
celkem za 82.306,-Kč, montážní práce 96.320,- Kč. Celkové náklady 178.626,-Kč
( navýšení rozpočtu o cca o 19 tis.)

-

SYŘENOV – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.Č. 310, 821 a 2056
(místní komunikace k paní Hrdličkové) - v rozpočtu 120 tis. Kč a 400 tis převedeno
na MR Tábor, kde bude dotace ve výši 50%. Vítězem výběrového řízení je stavební
společnost M-SILNICE a.s. (dříve Silnice Jičín) s nabídnutou cenou 389.658 Kč. Obci
bude vráceno 210.342 Kč – pravděpodobně až na začátku příštího roku.
Stavba zahájena v srpnu 2017 a ukončena bude v listopadu 2017. Byly provedeny
přípravné práce – horní část cesty neměla požadovaný základ, oproti původnímu
předpokladu zde musel být vybudován odpovídající podklad pro asfalt a byl
vybudováno odvodnění cesty v celé její trase. Ve spodní části byl zbudován záchytný
odvodňovací žlab – beton a práce ve výši 20.500,-Kč, vrchní železná mříž 16.997,-Kč.
Vícepráce zhotovitele stavby M-Silnice a.s. (184 m2) představuje 83.037,-Kč tj.
celkem cca 120 tis. Kč. Zbývá fakturace přípravných prací – pan Plichta, které jsou
vyčísleny na 450 tis. Kč a fakturace bude rozložena i do roku 2018.

-

Pořízení změny č.1 Územního plánu Syřenov – v rozpočtu 150.450,-Kč Zhotovitel předložil návrh změny č. l k veřejnému projednání….uhrazeno 97.450,-Kč,
zbytek se nestihne v tomto roce uskutečnit ( 53.000,-), Projekt vsakovacích poměrů
uhrazen ve výši 34.485,- Celkem 131.935,- (18.000 nevyčerpáno).

-

Projektová dokumentace a příprava stavby požární zbrojnice v Syřenově: v
rozpočtu 280 tis. Kč. V lednu byla uhrazena faktura 50.000,- projektantovi za
vypracování studie nové požární zbrojnice, v květnu uhrazena faktura 35.000,- za část
projektové dokumentace pro územní řízení – podklad pro žádost o poskytnutí dotace,
v červnu byla uhrazena faktura 16.000,- panu Fišarovi za provedení odvodnění a
v říjnu faktura 8.712,- za 2 betonové trubky 100 x 100. Do konce roku ještě bude
vyhotovena dokumentace demolice cca 10 tis. Kč. Celkem 120 tis. Kč, (160 tis.
nevyčerpáno).

-

Oprava kulturní místnosti Žďár u Kumburku ( v rozpočtu 60 tis. na nákup
materiálu). Byla vybudována opěrná zeď ze ztraceného bednění pro vnější terasu a i
z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do kulturní místnosti. U severní stěny byl
vybudován nový základ a bylo provedeno položení izolace, nosná zeď mezi starou
hasičárnou a novou kulturní místností byla vybourána. Do kuchyňky byl vybourán
nový vchod, místo starého vchodu je zřízen obslužný pult. Byly provedeny nové štuky
a vymalování místnosti. Všechny uvedené práce byly provedeny brigádnicky. Zedník
pan Petr Čurda na celou podlahu položil novou dlažbu. Materiál celkem 120 tis. Kč tj.

navýšení rozpočtu o 60 tis. Kč a práce zedníka bude 23 tis. tj navýšení rozpočtu o 23
tis.Kč.
- Oprava hradu Kumburk ( v rozpočtu 450 tis. Kč) . Oprava byla zahájena v červenci.
Týkala se jihozápadní stěny hlavní věže. Oprava byla provedena v souladu
s požadavky státní památkové péče v celkových nákladech 450 tis. Kč tj v souladu
s rozpočtem obce, z toho dotace od Ministerstva kultury činí 400 tis. Kč, podíl obce je
50 tis. Kč. Do 10. prosince musí být na ministerstvo kultury zasláno závěrečné
vyhodnocení akce.
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 průběhu realizace akcí v tomto roce.
Výsledek hlasování: : 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.
*
*
*

Zdrželi se: nikdo

Ad 6) Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU TÁBOR v roce 2017
Starosta obce přednesl „Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2017
s celkovým závěrem „nebyly zjištěny nedostatky“. Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby
vzalo Zprávu o finanční činnosti Mikrotegionu Tábor v roce 2017 na vědomí.
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 finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce
2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 7) Zpráva o akci „Stavba polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku
Starosta obce informoval o postupu „Stavby polní cesty DPC 15 v k.ú. Žďár u
Kumburku“. Celou akci organizuje i financuje Státní pozemkový úřad. Na akci bylo vydáno
stavební povolení a bylo vyhlášeno první kolo pro podávání cenových nabídek na zhotovení
stavby, kde se žádný uchazeč nepřihlásil, ve druhém kole zvítězila s nejnižší nabídnutou
cenou 2.217.638,- Kč firma 1jizerskohorská stavební společnost s.r.o. se sídlem Hodkovice
nad Mohelkou. Smlouva o dílo byla s uvedenou firmou podepsána 5.září, termín dokončení
je 25.11.2017. V průběhu stavby dochází k mnoha změnám oproti projektu, stavbě nepřeje
počasí a z důvodu zjištěné chyby v rozpočtu si firma vymohla navýšení rozpočtu na
2.415.023,-Kč. Některé práce nejsou v projektu řešeny (nájezd na cestu od Tomáše Kracíka,
nevyhovující staré žlabovky u pozemku paní Stehr). Starosta navrhuje navýšit rozpočtovou
položku na místní komunikace, aby stavba mohla být dokončena v co nejlepší kvalitě.
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 obce o akci „Stavba polní cesty DPC 15
v k.ú. Žďár u Kumburku“
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*
*

Proti: nikdo,
*

Zdrželi se: nikdo

Ad 8) Žádost o převod pozemku do vlastnictví obce
Starosta navrhuje požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod
p.p.č. 792/7….ostatní komunikace o výměře 161 m2 v katastrální území Syřenov do
vlastnictví obce. Podle předběžných informací od pracovníků Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových se způsob a podmínky převodu stanoví po podání žádosti obce. Starosta
navrhuje nabídnout kupní cenu 102 Kč/m2 .
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o převod p.p.č. 792/7 v katastrální území Syřenov do vlastnictví obce
Syřenov s nabídnutou cenou 102 Kč/m2 .
Výsledek hlasování : Pro 7členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 9) Úpravy autobusového JŘ s platností od prosince 2017
Starosta informoval o navržených změnách jízdních řádů autobusové dopravy – linky
přes obec Syřenov č. 670555, které zaslal 3.10. panu Petru Machkovi – firma KORID LK,
spol. s r. o:
- 1) Spoj 7 odjíždí ve 13:10 z Lomnice a nejezdí o prázdninách. Úprava by se týkala
toho, že by tento spoj jezdil o prázdninách jen ve středu - navázal by na spoj 6.
- 2) Mezi spojem 7 a 3 děcka čekají dvě hodiny, prosíme o zařazení nového spoje cca ve
14 hod.
Žádostem zatím nebylo vyhověno – nenašli se volné spoje.
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 obce o úpravách jízdního řádu
autobusové dopravy.
Výsledek hlasování : Pro: 7členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 10) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu
sněhu. Navržená sazba za ¼ hod. je 170,- Kč bez DPH tj. 680 Kč /hod bez DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o
zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o
právu stavby
Starosta přednesl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva se
týká stavby „SM-Syřenov, Žďár u Kumburku ppč.3124– kNN “ – podzemní kabelové
vedení a to přes p.p.č. 3126 v katastrálním území Žďár u Kumburku – obecní cesta. Věcné
břemeno bude této firmě zaručovat umožnění zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást
distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN a také provádět její obnovu, výměnu,
modernizaci, zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu stavby“ s firmou ČEZ Distribuce,
a.s.. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku č. 3126 v katastrálním území Žďár u
Kumburku a stavby „SM-Syřenov, Žďár u Kumburku ppč.3124– kNN“. Starosta obce se
pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 12) 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 …………………… …….….... 7.000,-Kč
Vlasta Sádková za údržbu okolí soch a pomníků ………………… …..….5.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč
Marie Viková za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova……………….6.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 6.000,-Kč
Marie Holečková za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 6.000,-Kč
Jaromír Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově… 9.000,-Kč
Roman Svoboda za vedení kroniky…………………………………………… 9.000,-Kč
Libuše Svobodová za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově.. 8.000.-Kč
Pavel Janďourek za správu požární nádrže…………………………………… 4.000,-Kč
Bohuslav Podzimek za správu hřiště Žďár………………………………………8.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. … 1.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….….. 1.000,-Kč
CELKEM:
76.000, -Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Odměny členům zastupitelstva obce Syřenov od 1.1.2018
Starosta informoval o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků, kterým se k 1.1.2018 ruší nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a
vyzval předsedu finančního výboru pana Radka Fejfara k podání návrhu měsíčních odměn
členům zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva obce Syřenov byli do svých funkcí
zvoleni jako neuvolnění.
Předseda finančního výboru pan Radek Fejfar navrhl v souladu s Nařízením vlády č.318/2017
Sb. následující měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a to
s platností od 1.1.2018:
- starosta:
21.899,-Kč
- místostarosta: 15.000,-Kč
- předseda výboru/komise: 2.000,-Kč
- člen výboru / komise:
1.700,-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.
318/2017 Sb. stanovuje s platností od 1.1.2018 měsíční odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21.899,-Kč, měsíční odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.000,-Kč, měsíční
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci předsedy výboru nebo
komise ve výši 2.000,-Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je
členem výboru nebo komise zastupitelstva obce ve výši 1.700,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce,
nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se:

*

Ad 14) Dar sdružením
Starosta navrhl dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku ve výši
5.000,-Kč a občanskému sdružení Život bez bariér, o.s, z Nové Paky dalších 5.000,-Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši
15.000,-Kč, dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, dar Sdružení pro
záchranu hradu Kumburku ve výši 5.000,-Kč a dar občanskému sdružení Život bez bariér,
o.s, z Nové Paky 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro: členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti:

*

Zdrželi se:

Ad 15) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3/2017.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.3/2017 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
Výsledek hlasování: Pro: 7členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 16) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se
sejde ve čtvrtek 28.12.2017 v 08:00 hod na OÚ Syřenov. 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:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 17) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2018
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku
roku 2018 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 500 tis. Kč. Starosta přednesl „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018“,
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:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2018 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 500 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2018“přednesená starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 18) Různé informace a diskuse:
INFORMACE: Starosta obce poskytl následující informace:
- 18.11. otevření kulturní místnosti Žďár po opravě od 17:00 hod
- Bruslení v Lomnici nad Pop v sobotu 2.12.2017 od 10:00 do 11:30
- Výročka hasičů – bude 16.12.2017 od 16.00 hod, od 19. hod - volná zábava včetně
hudby
- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
- Stav účtů obce Syřenov: 420 tis. Kč
- Požár 17.9.2017 kompostárny na Bryndově
- Volba prezidenta republiky 12. – 13. ledna 2018 (případně 2. kolo 26. – 27. ledna)
DISKUSE:
- Ing. Miloslava Suchardová (Újezdec 20) požádala o zajištění úklidu sněhu i na obecní
cestě v Újezdci ze silnice k obecní studni – zajistí R.Fejfar.
- Pan Miroslav Blažek (Žďár u Kumburku 27) se dotázal na postup obce v řešení
omezení provozu – tonáže na místní komunikaci Klepanda – Kumburk. Starosta
informoval o možnostech, které mu navrhl odbor dopravy MěÚ Semily (Mgr.
Hubačík), kde jako nejběžnější způsob ostatních obcí je omezení tonáže na 10 t. O
těchto možnostech informoval i revírníka LČR Ing. Novotného. Příspěvek na opravu
cesty ze strany LČR není možný. Dané problematice se obecní zastupitelstvo ještě
bude věnovat v příštím roce, kde je nutné jednat s LČR a uživateli zemědělských
pozemků ZEOS Lomnice a.s. a AGROCHOV Stará Paka a.s. – zajistí starosta.
- Mgr. Lukáš Kopal požádal o řešení likvidaci odpadních a dešťových vod i ve Žďáru u
Kumburku, ne jen v lokalitě pod Klepandou – starosta sděluje, že způsob odvedení
přečištěných odpadních a dešťových vod musí být projednán s vlastníky pozemků a
vodoprávním úřadem – dané problematice se bude věnovat – zajistí starosta.

*

*

*

Ad 19) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 10.11.2017:
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce i zástupce zemědělské
společnosti ZEOS Lomnice .a.s. ve věci znečištění vodního zdroje v Syřenově včetně
přijatých opatření.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o postupu v pořízení změny
č.1 Územního plánu Syřenov.

-

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výstavbou nové kanalizace kromě vybudování
kanalizace v zastavitelných částech obce, které odvedou dešťové vody a přečištěné
odpadní vody do místních vodotečí. Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním
stávajícího způsobu likvidace odpadních vod tj. po jejich přečištění vypouštěním do
místních vodotečí.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o pořízení staršího
osobního automobilu - nákladní dodávka CITROEN JUMPER 1.9 D pro JSDH
Syřenov.

-

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

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor
v roce 2017.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o o akci „Stavba polní cesty
DPC 15 v k.ú. Žďár u Kumburku“.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o převod p.p.č. 792/7 v katastrální území Syřenov do vlastnictví
obce Syřenov s nabídnutou cenou 102 Kč/m2 .

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o úpravách jízdního řádu
autobusové dopravy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o
zajištění úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu stavby“ s firmou ČEZ
Distribuce, a.s.. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemku č. 3126
v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby „SM-Syřenov, Žďár u Kumburku
ppč.3124– kNN“. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch
obce podle návrhu starosty.

-

-Zastupitelstvo obce Syřenov v souladu s ustanovením zákona o obcích a Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje s platností od 1.1.2018 měsíční odměnu za výkon
funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21.899,-Kč,
měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 15.000,-Kč, měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který
vykonává funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 2.000,-Kč a měsíční odměnu
neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je členem výboru nebo komise
zastupitelstva obce ve výši 1.700,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši
15.000,-Kč, dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč, dar Sdružení
pro záchranu hradu Kumburku ve výši 5.000,-Kč a dar občanskému sdružení Život
bez bariér, o.s, z Nové Paky 5.000,-Kč.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2018 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 500 tis. Kč. Zastupitelstvo obce
schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018“přednesená starostou obce.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný Advent a pěkné Vánoce, vše
dobré v novém roce 2018 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2017
2) Příkaz k provedení inventarizace
3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Zápis byl vyhotoven dne 10.11.2017

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

………………………….

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….

Razítko obce

Příloha č.1
Rozpočtové opatření č. 3

ze dne 10.11.2017

N+Z+Uz
Org Par
Pol
ZJ
000098071 0000 0000 4111 000
Paragraf: 0000 celkem:

Úpravy rozpočtu
Má dáti
22 000,00
22 000,00

Dal Popis
0,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0,00

000000000 0000 1031 5169 000
Paragraf: 1031 celkem:

0,00
0,00

-19 000,00 Nákup ostatních služeb
-19 000,00 Pěstební činnost

000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000
Paragraf:

5169 000
5171 000
6121 000
celkem:

0,00
0,00
0,00
0,00

7 000,00
-40 000,00
33 000,00
0,00

000000000 0000 3322 5139 000
Paragraf: 3322 celkem:

0,00
0,00

38 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
38 000,00 Zachování a obnova kulturních památek

000000000 0000 3399 5229 000
Paragraf: 3399 celkem:

0,00
0,00

10 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
10 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

000000000 0000 3419 5229 000
000000000 0000 3419 6121 000
Paragraf: 3419 celkem:

0,00
0,00
0,00

1 013,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
19 000,00 Budovy, haly a stavby
20 013,00 Ostatní tělovýchovná činnost

000000000 0000 3631 5154 000
Paragraf: 3631 celkem:

0,00
0,00

000000000 0000 3639 5171 000
000000000 0000 3639 6119 000
Paragraf: 3639 celkem:

0,00
0,00
0,00

000000000 0000 3722 5169 000
Paragraf: 3722 celkem:

0,00
0,00

000098071 0000
000098071 0000
000098071 0000
000098071 0000
Paragraf:

5021 000
5139 000
5173 000
5175 000
celkem:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

000000000 0000 6171 5021 000
000000000 0000 6171 6130 000
Paragraf: 6171 celkem:

0,00
0,00
0,00

Org: 0000

2310
2310
2310
2310

6114
6114
6114
6114
6114

celkem:

Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Pitná voda

7 000,00 Elektrická energie
7 000,00 Veřejné osvětlení
-40 000,00 Opravy a udržování
-15 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
-55 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2 000,00 Nákup ostatních služeb
2 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
10 752,00
3 653,00
262,00
720,00
15 387,00

Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Volby do Parlamentu ČR

2 000,00 Ostatní osobní výdaje
1 600,00 Pozemky
3 600,00 Činnost místní správy

22 000,00

22 000,00

Rozpočtové opatření č. 3 celkem

22 000,00

22 000,00

rozdíl: 0,00

Rozpočtové změny celkem

22 000,00

22 000,00

rozdíl: 0,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu
nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 4/2017 na zasedání dne 10.11.2017.
Zpracoval: Kraus Vlastimil

dne: 10.11.2017

Příloha č.2

PŘIKAZ

K

PROVEDENÍ

INVENTARIZACE

1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu u stanoveními zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
2. Inventarizace veškerého majetku a závazku bude provedena v souvislosti s řádnou účetní
uzávěrkou.
3. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazku odpovídá inventarizační
komise v tomto složení:
Předseda: Bohumil Holeček
Člen: Ing. Vlastimil Kraus, Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Bohumír Podzimek
4. Termín k provedení fyzické inventarizace:
a/ zahájení fyzické inventury od 15. 12. 2017
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2017
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2018
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2018
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2018
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 10.11.2017

……………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka

…………………………………..
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

Příloha č. 3

Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2018
Rozpočet obce Syřenov na rok 2018 nebude do 31.12.2017 schválen, proto se
financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2018 řídit zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 10.11.2017
schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018:
1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním
bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2018 do doby schválení
nového rozpočtu.
2) Finanční rámec rozpočtového provizoria stanovuje zastupitelstvo obce na 500
tis. Kč.
3) Po schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2018 se příjmy a výdaje
rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov 10.11.2017
…………………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka
Vyvěšeno:
Sejmuto:

.2017

……………………………….
Ing. Vlastimil Kraus, starosta

