Zápis č. 6/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22..11.2019
od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 6 zastupitelů (ze sedmi, B. Holeček omluven),

22 občanů, 16 hosté.

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných.
Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval
přítomnost většiny zastupitelů (pan B.Holeček omluven) – zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Starosta požádal pana R. Fejfara a pana R. Svobodu, aby ověřili tento
zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání uvedený na pozvánce :
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Prodej obecních pozemků
Nájem nebytových prostor
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
2020 - 2023
5)
Projednání a schválení 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Syřenov
6)
Výběr zhotovitele změny č. 2 Územního plánu Syřenov
7)
Zpráva z jednání se zástupci Mysliveckých spolků
8)
Odměny pro občany za práci pro obec
9)
Dar organizacím a sdružením
10)
Rozpočtové opatření č. 4/2019
11)
Příkaz k provedení inventarizace
12)
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2020
Starosta dále navrhuje zařazení následujících bodů programu, které na pozvánce nejsou
uvedeny a jsou aktuální:
13)
Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2020
14)
Smlouva o zajištění ekologické likvidace použitých jedlých olejů a tuků
15)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
1/2009, kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov
16)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
17)
Požární řád obce Syřenov
18)
Různé informace a diskuse
19)
Rekapitulace usnesení
20)
Závěr
1)
2)
3)
4)

Výsledek hlasování : Pro 6 členů zastupitelstva,
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Starosta vyzval k předložení dalších návrhů k dnešnímu programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce, žádný návrh předložen nebyl.

*

*

*

Ad 1) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Starosta informuje o ukončení služby úklidu sněhu firmou ZEOS Lomnice a.s.
Nabídka k poskytování této služby je od pana Luboše Plichty z Lomnice nad Popelkou IČ:
18873791 za stávajících finančních podmínek tj. sazba za ¼ hod. ve výši 200,- Kč bez DPH
tj. 800 Kč /hod bez DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/1
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením obchodní smlouvy s Lubošem Plichtou
z Lomnice nad Popelkou IČ: 18873791 o zajištění úklidu sněhu na období 2019/2020.
Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

*

Ad 2) Prodej obecních pozemků
Starosta přečetl nabídku na koupi pozemku č. 3135/1 v katastrálním území Žďár u
Kumburku manželů Mgr. Lukáše Kopala a Ing. Xenie Kopalové, která byla na obecní úřad
Syřenov doručena 14.10.2019 (dále jen dopis doručený 14.10.2019). Mají zájem o pozemek o
výměře 2000 m2 s rovnoběžnou hranicí s pozemkem č. 3136 v jejich vlastnictví, nabídková
cena činí 180 Kč/m2.
V další části dopisu upozorňují na rozpor označení nemovitostí v záměru ze dne
18.09.2019 a přijatými usneseními ze zasedání zastupitelstva ze dne 04.10.2019, kdy
v záměru je uveden pozemek p.č. 3112 s výměrou 2516 m2 a zastupitelstvo schválilo prodej
parcel 3112/1 a 3112/2 každé o výměře 1258 m2, když dle jejich názoru nejsou tyto pozemky
v záměru uvedeny. Výše uvedené se dle jejich názoru týká i pozemku 3126 uvedený
v záměru a předmětem prodeje má být pozemek 3126/2.
V případě pozemku 3135/1 zastupitelstvo schválilo prodej částí tohoto pozemku bez
vyhotovení geometrického plánu dvěma zájemcům s odkazem na šrafování v kopii katastrální
mapy. Domnívají se, že takový způsob stanovení pozemku je neurčitý, protože u takto
stanoveného pozemku není jasná jeho konkrétní poloha a přesná výměra.
Doporučují proto v dané věci zveřejnit nový záměr se správným označením parcel a
jejich výměr, nebo plánovaný převod pozemků dle jejich názoru bude neplatný pro rozpor se
zákonem.
Starosta uvádí, že na základě výše uvedeného dopisu doručeného 14.10.2019 pozastavil
majetkoprávní úkony schválené zastupitelstvem obce dne 04.10.2019 pod bodem programu
3)prodej pozemků. Oslovil vedoucího majetkoprávního oddělení Krajského úřadu
Libereckého kraje Mgr. Petra Staňka i Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení
dozoru pracoviště Liberec Ministerstva vnitra České republiky, kde celý případ konzultoval a
závěr těchto konzultací je, že zveřejnění záměru prodeje pozemků schválené zastupitelstvem
obce dne 18.09.2019 i přijatá rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 04.10.2019 o prodeji
pozemků jsou v souladu se zákonem.
Starosta uvádí, že pro účely zveřejnění záměru prodeje části pozemku zákon nevyžaduje
zpracování geometrického plánu – viz Metodické doporučení k činnosti územních
samosprávních celků str. 50. Dále uvádí, že upozornění ve výše uvedeném dopisu doručeném
14.10.2019 na rozpor označení nemovitostí v záměru prodeje ze dne 18.09.2019 a v přijatých
usneseních zastupitelstva obce ze dne 04.10.2019 u p.p.č. 3112 a části 3126 v katastrálním
území Žďár u Kumburku je nesprávné, protože v přijatém usnesení č. 5/2019/3d uvedený
prodávaný pozemek 3112/1 a v přijatém usnesení č. 5/2019/3c uvedený prodávaný pozemek
3112/2 jsou oba nástupnické ( tedy tytéž) pozemky vzniklé prostým rozdělením původního

pozemku p.č. 3112 k.ú. Žďár u Kumburku geometrickým plánem č. 127-2481a/2019. Prodány
jsou přitom obě uvedené části pozemku, tj. celý původní pozemek p.č. 3112, jak bylo
uvedeno v záměru prodeje.
Totéž platí u vyznačené části pozemku p.č. 3126 v k.ú. Žďár u Kumburku, která byla
pro účely zveřejnění záměru prodeje zakreslena šrafováním v kopii katastrální mapy a
v přijatém usnesení zastupitelstva obce ze dne 04.10.2019 č. 5/2019/3g je uveden pozemek
p.č. 3126/2, který vznikl oddělením od p.p.č. 3126 v k.ú. Žďár u Kumburku geometrickým
plánem č. 127-2481b/2019. Pokud pak část pozemku oddělená geometrickým plánem č. 1272481b/2019 z pozemku p.č. 3126 v k.ú. Žďár u Kumburku,
označená v uvedeném
geometrickém plánu jako pozemek p.č. 3126/2, odpovídá zákresu dané části pozemku v kopii
katastrální mapy, který byl zveřejněn spolu se záměrem prodeje uvedené části pozemku ( což
odpovídá) nelze hovořit o tom že by se jednalo o jiný pozemek (respektive o jinou část
pozemku), než ke které se vztahoval zveřejněný záměr prodeje ze dne 18.09.2019.
Starosta dále uvádí, že v případě prodeje částí pozemku p.č. 3135/1 je nesprávná
domněnka ve výše uvedeném dopisu doručeném 14.10.2019 o neurčitosti způsobu stanovení
pozemků v přijatých usneseních, protože v usneseních o prodeji č. 5/2019/3e a č. 5/2019/3f
je vždy odkaz na grafickou přílohu žádosti o odkoupení pozemku, která je vždy dostatečně
přesná a obsahuje i rozhodující výměry prodávaných pozemků.
K předložené nabídce na odkup pozemku p.č. 3135/1 v katastrálním území Žďár u
Kumburku starosta uvádí, že tato nabídka byla na obecní úřad Syřenov doručena 14.10.2019,
tj. 10 dní ode dne schválení prodeje dotčené části tohoto pozemku jinému zájemci. Dne
04.10.2019 totiž na veřejném zasedání zastupitelstva obce Syřenov po uplynutí zákonné 15ti
denní lhůty dle § 39 odst. 1 obecního zřízení zastupitelstvo obce přijatým usnesením č.
5/2019/5e rozhodlo o prodeji dotčené části pozemku Ing. Jaroslavu Filipovi a to na základě
jeho včas doručené žádosti. K žádostem doručeným po rozhodnutí zastupitelstva obce o
schválení prodeje pozemku konkrétnímu zájemci nelze přihlížet. Rozhodnutí zastupitelstva
obce nelze revokovat jen proto, že byla obci později doručena lepší nabídka.
Starosta vyzval přítomné zastupitele i občany, aby se k dopisu doručenému 14.10.2019
vyjádřili:
Mgr. Lukáš Kopal uvádí, že žádost podali pozdě, v době mezi zveřejněním záměru a
prodejem pozemků byl v zahraničí, o pozemek uvedený v žádosti mají zájem. Zpochybňuje
tvrzení kupujících o výstavbě k trvalému bydlení. Pozdní podání žádosti by chtěli
vykompenzovat lepší – vyšší nabídnutou kupní cenou. V případě nevyhovění jejich žádosti
zvažuje soudní cestu.
PaedDr. Dagmar Dluhošová uvádí, že podání žádosti mohl Mgr. Lukáš Kopal zajistit i jinými
způsoby – i ze zahraničí – např. elektronicky. Dále nesouhlasí s pochybnostmi Mgr. Kopala o
výstavbě k trvalému bydlení.
Mgr. Daniel Svoboda uvádí, že na žádaném pozemku plánují s manželkou výstavbu
rodinného domu a případný soudní spor vše na dlouho zdrží.
Bc. Nela Drbohlavová uvádí, že svou žádost podala už v roce 2016, o pozemek má velký
zájem a plánuje na pozemku výstavbu k trvalému bydlení. Jejich současná bytová situace je
naprosto nevyhovující.
Radek Fejfar zdůrazňuje včasnost podaní žádostí, respektuje nesouhlas Mgr. Kopala.
Ing. Jaroslav Filip uvádí, že do Žďáru u Kumburku jezdí již 30 let a v minulosti se již jednou
pokoušel o odkoupení pozemku od státu ale neúspěšně. Uvádí, že se s Lukášem Kopalem
znají ze střední školy v Jičíně a jeho postupu nerozumí. Starosty se dotázal, které pozemky
má obec Syřenov ve vlastnictví a ty si také prohlédl. Na pozemek, který se mu líbí se od
starosty taky dozvěděl, že sice je v majetku obce Syřenov ale není v zastavitelném území. I za
tohoto stavu o pozemek velmi usiluje a proto podal písemnou žádost o jeho odkoupení. Na
pozemku předpokládá výstavbu, až to umožní územní plán obce.

Josef Kraus uvádí, že při minulém veřejném zasedání zastupitelstva obce, kde bylo o prodeji
pozemků rozhodnuto, vznesl nesouhlas s průběhem prodeje.
PaedDr. Dagmar Dluhošová se dotazuje pana Kopala, proč si svoji žádost již dříve na obecní
úřad v Syřenově písemně nepodali.
Mgr Lukáš Kopal uvádí, že v minulosti mu starosta obce sdělil, že mu tento pozemek
neprodá. Dále uvádí, že zasedání obecního zastupitelstva 18.09.2019, kde bylo rozhodnuto o
zveřejnění záměru prodeje pozemků, bylo dle jeho názoru neveřejné, nebyl přítomen žádný
občan.
Starosta obce uvádí, že toto jeho sdělení bylo jeho osobním názorem, protože pan Kopal již
jeden pozemek od obce v roce 2012 odkoupil a navíc o prodeji pozemku nerozhoduje on jako
starosta, ale zastupitelstvo obce, starosta je jeden ze sedmi zastupitelů. Uvádí, že i přes jeho
sdělení si pan Kopal žádost o odkoupení předmětného pozemku mohl v minulosti kdykoliv na
obecní úřad v Syřenově podat a tato žádost by byla evidována. Dále uvádí, že zasedání
zastupitelstva obce Syřenov 18.09.2019 bylo veřejné, bylo řádně vyhlášeno a konalo se na
obecním úřadě proto, že v tento čas mělo pohostinství Na Klepandě dovolenou a zasedání se
muselo konat z důvodu dobíhající 3 měsíční lhůty od předcházejícího zasedání, které se
konalo 19.06.2019. Veřejné zasedání zastupitelstva obce se v minulosti na obecním úřadě
konalo již několikrát.
S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti starosta obce navrhuje, aby zastupitelstvo
potvrdilo správnost svých přijatých usnesení ze dne 18.09.2019 ve věci schválení zveřejnění
záměru prodeje pozemků a správnost svých přijatých usnesení ze dne 04.10.2019 ve věci
schválení prodeje pozemků a proto neschválilo revokaci těchto usnesení. Dále navrhuje, aby
zastupitelstvo uložilo starostovi dokončit majetkoprávní úkony v souladu s přijatými
usneseními ze dne 04.10.2019 o prodeji pozemků a aby uložilo starostovi vypracovat dopis –
odpověď panu Lukáši Kopalovi a paní Xenii Kopalové, ve kterém vysvětlí správnost postupu
obce při prodeji výše uvedených pozemků a vysvětlí i skutečnost, že k jejich žádosti nemůže
zastupitelstvo obce přihlédnout z důvodu jejího pozdního podání tj. 10. den po rozhodnutí o
prodeji předmětného pozemku jinému žadateli.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/2a
Zastupitelstvo obce neschvaluje revokaci přijatých usnesení ze dne 18.09.2019 č.
4/2019/6a, č. 4/2019/6b, č. 4/2019/6c o schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/2019/2b
Zastupitelstvo obce neschvaluje revokaci přijatých usnesení ze dne 04.10.2019 č.
5/2019/3c, č. 5/2019/3d, č. 5/2019/3e, č. 5/2019/3f a č. 5/2019/3g o prodeji pozemků.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/2019/2c
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi dokončit majetkoprávní úkony v souladu
s přijatými usneseními zastupitelstva obce ze dne 04.10.2019 o prodeji pozemků č. 5/2019/3c,
č. 5/2019/3d, č. 5/2019/3e, č. 5/2019/3f a č. 5/2019/3g.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/2019/2d
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat a odeslat dopis – odpověď panu
Mgr. Lukáši Kopalovi a paní Ing. Xenii Kopalové, ve kterém vysvětlí správnost postupu obce
při prodeji výše uvedených pozemků a vysvětlí i skutečnost, že k jejich žádosti nemůže
zastupitelstvo obce přihlédnout z důvodu jejího pozdního podání tj. 10 dní ode dne schválení
prodeje dotčené části pozemku zastupitelstvem obce č. usnesení 5/2019/5e ze dne 04.10.2019
jinému žadateli.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

Starosta dále přečetl žádost manželů Ing. Marco Mastoianni a Ing. Arch. Kateřiny
Mastroianni oba bytem K ovčínu 1502/19 Praha Kobylisy o odkoupení p.p.č. 2029
v katastrálním území Syřenov sousedící s p.p.č. 2028 v jejich vlastnictví, kde plánují stavbu
rodinného domu a žádaný pozemek by využili k regulaci a zadržení vody, která při vydatných
deštích v této lokalitě způsobuje problémy – místní záplavy. Starosta informuje, že p.p.č.
2029 k.ú. Syřenov není v územním plánu vymezena jako zastavěné ani jako zastavitelné
území. Jde o ornou půdu v užívání zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. navazující na
zastavitelné území obce. Starosta dále upozorňuje, že dnes bude zastupitelstvo obce
rozhodovat o zveřejnění záměru prodeje pozemku. Starosta navrhuje schválit zveřejnění
záměru prodeje.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/2e
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce Syřenov prodat p.p.č. 2029
v katastrálním území Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 3) Nájem nebytových prostor
Starosta přečetl žádost pana Milana Bláhy o pronajmutí nebytových prostor v budově
bývalé prodejny v Syřenově č.p. 38. jedná se o dvě místnosti v přízemí budovy – bývalá
prodejna se skladem o výměře cca 60 m2 .Starosta upozornil, že dnes bude zastupitelstvo obce
rozhodovat a schvalovat zveřejnění záměru pronájmu těchto nebytových prostor v budově
bývalé prodejny Syřenov č.p. 38 s tím, že po uplynutí nutné doby vyvěšení záměru může
zastupitelstvo obce pověřit starostu obce k uzavření nájemní smlouvy. Výši nájemného
starosta navrhuje na
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
M. Bláha se vyjádřil ke své žádosti – prostor bývalé prodejny je zatím nevyužitý, on by ho
používal ke skladování materiálu – podniká v kovovýrobě, navrhuje obvyklé podmínky nájmu
a měsíční nájemné 1000,-Kč
Návrh usnesení č. 6/2019/3
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov pronajmout
nebytové prostory a to dvě přízemní místnosti včetně sociálního zařízení v budově bývalé
prodejny Syřenov č.p. 38 o výměře cca 60 m2. Zveřejnění záměru nájmu bude provedeno na
úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu po
uplynutí 15-ti denní lhůty zveřejnění záměru k uzavření nájemní smlouvy výše uvedených
nebytových prostor s jediným zájemcem, kde bude měsíční nájemné ve výši 1000,-Kč.
Výsledek hlasování:Pro: 5 členů zastupitelstva obce, Proti:nikdo, Zdrželi se: 1 (M.Bláha)
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 4) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na
období 2020 - 2023
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy č. OLP/3135/2019, který byl naší obci
zaslán z Krajského úřadu Libereckého kraje ve věci spolupráce při zajištění dopravní
obslužnosti v letech 2020 - 2023 za srovnatelných podmínek (19.440 –Kč ročně tj. 90 Kč na
obyvatele obce) jako v minulém období. Navrhuje proto zastupitelstvu obce schválit
předloženou smlouvu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/4:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č. OLP/3135/2019 s Libereckým
krajem o zajištění dopravní obslužnosti na období od 1.1.2020 do 31.12.2023 a starostu obce
pověřuje k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 5) Projednání a schválení 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Syřenov
Starosta informoval o čtyřletém intervalu zpráv o uplatňování územního plánu. První
Zprávu o uplatňování Územního plánu Syřenov zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
25.04.2014. Pořizovatel Územního plánu Syřenov (MěÚ Semily, Odbor obvodní stavební
úřad) proto oznámením ze dne 28.01.2019 oznámil dotčeným orgánům, sousedním obcím a
Krajskému úřadu Libereckého kraje projednání návrhu 2. Zprávy o uplatňování Územního
plánu Syřenov a veřejnou vyhláškou návrh 2. Zprávy doručil a oznámil možnost každého
uplatnit připomínku. Pořizovatel obdržel vyjádření, podněty, stanoviska a připomínky, které
vyhodnotil. Výsledky projednání byly zapracovány do 2. Zprávy o uplatňování Územního
plánu Syřenov. V případě schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Syřenov může být
tato podkladem pro zpracování změny č. 2 Územního plánu Syřenov.
Starosta přednesl hlavní podněty, stanoviska a připomínky, které byly vyhodnoceny a dále
přečet návrh 2. Zprávy o uplatňování Územního plánu Syřenov.
Starosta navrhuje 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Syřenov schválit a změnu
č.2 Územního plánu pořizovat. Starosta navrhuje postupně hlasovat a) Schválení zprávy, b)
Pořizování změny č. 2, c) Úhrada částečných nákladů žadateli (ZEOS Lomnice a.s., Josef
Šubrt, Vagenknecht).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
a) Návrh usnesení č. 6/2019/5a:
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Syřenov v
uplynulém období v předloženém znění v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1
stavebního zákona, včetně pokynů na zpracování změny č. 2 Územního plánu Syřenov vše
předložené Městským úřadem Semily, Odborem obvodní stavební úřad jako příslušným
úřadem územního plánování a pořizovatelem Územního plánu Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
b) Návrh usnesení č. 6/2019/5b:
Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Syřenov na
základě pokynů obsažených ve 2. Zprávě o uplatňování územního plánu Syřenov a to
zkráceným postupem pořizování změny územního plánu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

c) Návrh usnesení č. 6/2019/5c :
Zastupitelstvo obce podmiňuje zapracování návrhu č. 1 (ZEOS Lomnice, a. s.),
návrhu č. 3 (p. Vagenknecht) a návrhu č. 4 (p. Šubrt) uhrazením částečných nákladů na
pořízení změny územního plánu ve výši 3.000,-Kč nejpozději do 31.12.2019. V případě
neuhrazení nebude příslušná část požadavků z 2. Zprávy o uplatňování zapracována do
návrhu změny č.2 Územního plánu Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo

AD 6) Výběr zhotovitele změny č. 2 Územního plánu Syřenov
Starosta obce informoval o oslovení firmy Atelier proREGIO s.r.o jako dceřinné
společnosti firmy - zhotovitele Územního plánu Syřenov – Institut regionálních informací
s.r.o. k vypracování cenové nabídky na zpracování změny č. 2 Územního plánu Syřenov dle
schváleného zadání, a to z důvodu znalosti místních podmínek, dosavadní dobré spolupráce a
taky z důvodu, že tato společnost není plátcem DPH. Atelier proREGIO s.r.o. zaslal návrh
Smlouvy o dílo na zhotovení změny č. 2 Územního plánu Syřenov. Starosta znění smlouvy
přečetl. Cena díla byla firmou navršena na 165.900,- Kč.
V diskusi bylo navrženo oslovit ještě jednu firmu k zaslání cenové nabídky na zhotovení
změny č. 2 územního plánu Syřenov
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/6 :
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oslovit ještě jednu firmu k podání cenové
nabídky na zhotovení změny č. 2 Územního plánu Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 7) Zpráva z jednání se zástupci Mysliveckých spolků
Starosta informoval o jednání, které se uskutečnilo 07.11.2019 od 17:00 hod v sídle
zemědělské společnosti ZEOS Lomnice a.s. se zástupci mysliveckých spolků působících na
pozemcích v užívání této zemědělské společnosti tj. MS Nová Ves nad Popelkou, MS
Stružinec, MS Lomnice nad Popelkou, MS Radim, MS Tábor a MS Holštejn. Byla kladně
zhodnocena spolupráce při provádění agrotechnických operací zejména sklizeň kukuřice.
Kriticky byl hodnocen stav divokých prasat v honitbě MS Holštejn, které zatím odmítá
provádění naháněk a odmítá nabídnutou pomoc sousedních mysliveckých spolků. V jejich
pronajaté honitbě od státního podniku Lesy České republiky s.p. bylo odhadnut stav bachyň
na 300 – 400 ks. Tento stav je neudržitelný a je příčinou značných škod na zemědělských
pozemcích. Starosta navrhuje podání stížnosti na MS Holštějn a její zaslání vlastníkovi
honitby tj. Lesům České republiky s.p. a dále navrhuje tuto stížnost podat ve spojení
s ostatními sousedními obcemi jako je Obec Nová Ves nad Popelkou, Obec Bradlecká Lhota,
Obec Radim a Obec Úbislavice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Vyjádřil se pan Ladislav Knap – k navrženému řešení je skeptický.
Vyjádřil se pan Josef Kraus – tento problém se měl už dávno řešit, k navrženému řešení je
skeptický.
Návrh usnesení č. 6/2019/7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty z jednání se zástupci mysliveckých spolků
ze dne 07.11.2019. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování stížnosti na
Myslivecký spolek Holštejn ve věci škod způsobených nedostatečnou regulací počtu černé
zvěře a její zaslání vlastníkovi honitby tj. Lesům České republiky s.p. a to ve spojení
s ostatními poškozenými obcemi.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 8) 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………………12.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. … 12.000,-Kč
Roman Svoboda za vedení kroniky…………………………………………… 12.000,-Kč
Jaromír Svoboda za správu požární nádrže…………………………………… 7.000,- Kč
Libuše Svobodová za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově.. 7.000.- Kč
Pavel Janďourek za správu požární nádrže…………………………………… 4.000,-Kč
Tomáš Stránský za správu hřiště Žďár……………………………………….. 10.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….…..3.000,-Kč
Milan Čapek za úklid úřadovny………………………………………………… 4.000,-Kč
Bohumír Podzimek za správu kulturní místnosti Žďár…………………………. 4.000,-Kč
CELKEM:
87.000, -Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/8
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 9 Dar sdružením
Starosta navrhl dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč, Sboru
dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč,
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Milan Bláha upřesnil, že část příspěvku SDH Syřenov bude užita k úhradě faktury za
zajištění hudby při volné zábavě po výroční schůzi
Návrh usnesení č. 6/2019/9
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15,
dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 10) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 4/2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.4/2019 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 6/2019/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 11) Příkaz k provedení inventarizace
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se
sejde v pátek 27.12.2019 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 č. 6/2019/11
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 12) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2020
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku
roku 2020 do doby schválení nového rozpočtu a proto navrhl schválit rozpočtové provizorium
a pověřit starostu a místostarostku zajištěním bezproblémové hospodaření obce na začátku
příštího roku do doby schválení nového rozpočtu. Finanční rámec rozpočtového provizoria
navrhuje na 800 tis. Kč. Starosta přednesl „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020“,
které jsou uvedeny v příloze č.3 tohoto zápisu
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo .
Návrh usnesení č. 6/2019/12
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2020 podle
rozpočtového provizoria a pověřuje starostu a místostarostku k zajištěním bezproblémové
hospodaření obce do doby schválení nového rozpočtu . Finanční rámec rozpočtového
provizoria se stanovuje na 800 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2020“přednesená starostou obce.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 13) Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2020

Starosta přednesl ceník firmy Severočeské komunální služby s.r.o. odvozu a
odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2020. Cena za rok za 1 popelnici při
odvozu 1 x 14 dní byla doposud 1468 Kč včetně DPH, v novém ceníku je stanovena na
částku 1520 Kč včetně DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/13
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního
odpadu od 1.1.2020. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 14) Smlouva o zajištění ekologické likvidace použitých jedlých olejů a tuků
Starosta upozornil na novou povinnost obcí od 1.1.2020 ve věci zajištění ekologické
likvidace použitých jedlých olejů a tuků. Prostřednictvím MR Tábor získal kontakt na firmu
Makroils CZ s.r.o. se sídlem Čajskovského 910/5 Hradec Králové IČ: 02633485, která tuto
službu poskytuje a to bezplatně, obec si musí zajistit nádobu. Přečetl návrh smlouvy na
zajištění ekologické likvidace použitých jedlých olejů a tuků a navrhuje její schválení
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/14
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění ekologické likvidace
jedlých olejů a tuků s firmou Makroils CZ s.r.o. se sídlem Čajskovského 910/5 Hradec
Králové IČ: 02633485 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 15) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
1/2009, kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov“
Starosta přečetl znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov“. Požární řád nemá
být vydáván formou obecně závazné vyhlášky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu
Návrh usnesení č. 6/2019/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává „Požární řád obce Syřenov“.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce,
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo,

Zdrželi se: nikdo

Ad 16) Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Starosta obce informoval o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů, která vyšla 6.11.2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb.
Novela zavádí mimo jiné i změnu definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba
místního poplatku ze psů a promítne se i do úpravy stávající obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku ze psů. Starosta přečetl Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů, která ruší OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce
obecního úřadu
Návrh usnesení č. 6/2019/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo, Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 17) Požární řád obce Syřenov
Starosta přečetl Požární řád obce Syřenov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2019/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo,
Usnesení bylo schváleno.
*

*

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 18) Různé informace a diskuse:
INFORMACE: Starosta obce poskytl následující informace:
- Výročka hasičů – bude 14.12.2019 od 16.00 hod, od 19. hod - volná zábava včetně
hudby
- Nedoplatky na poplatcích – popelnice a voda
- Průzkumný vrt pod Kumburkem – pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu i
souhlasné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, provedení jaro 2020
- Stav účtů obce Syřenov: 1226 tis. Kč
DISKUSE:
- Martin Dont žádá o úpravu nastavení spouštění a vypínání veřejného osvětlení –
zajistí starosta.
- František Kracík se dotazuje, kdy bude provedena oprava místní komunikace kolem
jeho domu – starosta uvádí, že navrhne zařazení této akce do rozpočtu obce na rok
2020.
- Radek Fejfar informuje o odkladu opravy vrtu HS 1 do roku 2020.
- Martin Dont upozorňuje na nevyhovující stav poklopu na septiku u budovy bývalé
školy – opravu zajistí Milan Bláha.

*

*

*

Ad 19) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
- Usnesení č. 6/2019/1: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřením obchodní smlouvy s
Lubošem Plichtou z Lomnice nad Popelkou IČ: 18873791 o zajištění úklidu sněhu na
období 2019/2020. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy.
- Usnesení č. 6/2019/2a: Zastupitelstvo obce neschvaluje revokaci přijatých usnesení
ze dne 18.09.2019 č. 4/2019/6a, č. 4/2019/6b, č. 4/2019/6c o schválení zveřejnění
záměru prodeje pozemků.
- Usnesení č. 6/2019/2b: Zastupitelstvo obce neschvaluje revokaci přijatých usnesení
ze dne 04.10.2019 č. 5/2019/3c, č. 5/2019/3d, č. 5/2019/3e, č. 5/2019/3f a č. 5/2019/3g
o prodeji pozemků.
- Usnesení č. 6/2019/2c: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi dokončit majetkoprávní
úkony v souladu s přijatými usneseními zastupitelstva obce ze dne 04.10.2019 o
prodeji pozemků č. 5/2019/3c, č. 5/2019/3d, č. 5/2019/3e, č. 5/2019/3f a č. 5/2019/3g.
- Usnesení č. 6/2019/2d: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat a odeslat
dopis – odpověď panu Mgr.Lukáši Kopalovi a paní Ing. Xenii Kopalové, ve kterém
vysvětlí správnost postupu obce při prodeji výše uvedených pozemků a vysvětlí i
skutečnost, že k jejich žádosti nemůže zastupitelstvo obce přihlédnout z důvodu jejího
pozdního podání tj. 10 dní ode dne schválení prodeje dotčené části pozemku
zastupitelstvem obce č. usnesení 5/2019/5e ze dne 04.10.2019 jinému žadateli.
- Usnesení č. 6/2019/2e: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce
Syřenov prodat p.p.č. 2029 v katastrálním území Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje
bude provedeno na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.
- Usnesení č. 6/2019/3: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce
Syřenov pronajmout nebytové prostory a to dvě přízemní místnosti včetně sociálního
zařízení v budově bývalé prodejny Syřenov č.p. 38 o výměře cca 60 m2. Zveřejnění
záměru nájmu bude provedeno na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu po uplynutí 15-ti denní lhůty zveřejnění záměru
k uzavření nájemní smlouvy výše uvedených nebytových prostor s jediným zájemcem,
kde bude měsíční nájemné ve výši 1000,-Kč.
- Usnesení č. 6/2019/4: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č.
OLP/3135/2019 s Libereckým krajem o zajištění dopravní obslužnosti na období od
1.1.2020 do 31.12.2023 a starostu obce pověřuje k jejímu podpisu.
- Usnesení č. 6/2019/5a: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Zprávu o uplatňování
Územního plánu Syřenov v uplynulém období v předloženém znění v souladu
s ustanovením § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, včetně pokynů na
zpracování změny č. 2 Územního plánu Syřenov vše předložené Městským úřadem
Semily, Odborem obvodní stavební úřad jako příslušným úřadem územního plánování
a pořizovatelem Územního plánu Syřenov.
- Usnesení č. 6/2019/5b: Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení Změny č. 2
Územního plánu Syřenov na základě pokynů obsažených ve 2. Zprávě o uplatňování
územního plánu Syřenov a to zkráceným postupem pořizování změny územního plánu.
- Usnesení č. 6/2019/5c : Zastupitelstvo obce podmiňuje zapracování návrhu č. 1
(ZEOS Lomnice, a. s.), návrhu č. 3 (p. Vagenknecht) a návrhu č. 4 (p. Šubrt)
uhrazením částečných nákladů na pořízení změny územního plánu ve výši 3.000,-Kč
nejpozději do 31.12.2019. V případě neuhrazení nebude příslušná část požadavků z 2.
Zprávy o uplatňování zapracována do návrhu změny č.2 Územního plánu Syřenov.
- Usnesení č. 6/2019/6 :Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oslovit ještě jednu firmu
k podání cenové nabídky na zhotovení změny č. 2 Územního plánu Syřenov.
- Usnesení č. 6/2019/7: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty z jednání
se zástupci mysliveckých spolků ze dne 07.11.2019. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu k vypracování stížnosti na Myslivecký spolek Holštejn ve věci škod
způsobených nedostatečnou regulací počtu černé zvěře a její zaslání vlastníkovi

-

-

-

-

-

-

honitby tj. Lesům České republiky s.p. a to ve spojení s ostatními poškozenými
obcemi.
Usnesení č. 6/2019/8: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající
práce ve prospěch obce podle návrhu starosty.
Usnesení č. 6/2019/9: Zastupitelstvo obce schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů
Syřenov ve výši 15, dar Sboru dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku ve výši 5.000,Kč .
Usnesení č. 6/2019/10: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Usnesení č. 6/2019/11 : Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Usnesení č. 6/2019/12: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na
začátku roku 2020 podle rozpočtového provizoria a pověřuje starostu a místostarostku
k zajištěním bezproblémové hospodaření obce do doby schválení nového rozpočtu .
Finanční rámec rozpočtového provizoria se stanovuje na 800 tis. Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020“přednesená starostou
obce.
Usnesení č. 6/2019/13: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování
směsného komunálního odpadu od 1.1.2020. Starosta obce se pověřuje k jeho
podpisu.
Usnesení č. 6/2019/14 : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění
ekologické likvidace jedlých olejů a tuků s firmou Makroils CZ s.r.o. se sídlem
Čajskovského 910/5 Hradec Králové IČ: 02633485 a starostu obce pověřuje k jejímu
podpisu.
Usnesení č. 6/2019/15 : Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se vydává
„Požární řád obce Syřenov“.
Usnesení č. 6/2019/16 : Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 6/2019/17 : Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce Syřenov.

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkný Advent a pěkné Vánoce, vše
dobré v novém roce 2020 a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 22:00 hod. ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2019
2) Příkaz k provedení inventarizace
3) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
Zápis byl vyhotoven dne 22.11.2019
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Radek Fejfar
Roman Svoboda

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….
Razítko obce

Příloha č.1

Rozpočtové opatření č. 4/2019
Příjmy:

Par.

Pol:

Má dáti

Dal

Zapojení přebytku min let:
8115 ……………………….
- 299.137,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
-299.137,50
-

Výdaje:
Par. Pol:
Má dáti
Oprava cesty Žďár …… 2212 - 5171 …………………………..
Propusť, žlab, kanál …… 2212 - 6121 …………………………..
Zkušební vrt …………… 2310 - 6121 …………………………… -

Dal
140.000
70.000
-570 .000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem :
-360.000,Přebytek hospodaření: 65.862,50 Kč

Schváleno zastupitelstvem Obce Syřenov dne 22.11.2019

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. 2019
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2019
c/ provedení dokladové inventury k 31. 1.2020
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.1.2020
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.1. 2020
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 22.11.2019

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

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

Příloha č. 3

Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2020
Rozpočet obce Syřenov na rok 2020 nebude do 31.12.2019 schválen, proto se
financování obce bude do doby schválení rozpočtu na rok 2020 řídit zákonem č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Zastupitelstvo obce Syřenov na svém veřejném zasedání dne 22.11.2019
schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020:
1) Zastupitelstvo obce Syřenov pověřuje starostu a místostarostku zajištěním
bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2020 do doby schválení
nového rozpočtu.
2) Finanční rámec rozpočtového provizoria stanovuje zastupitelstvo obce na 800
tis. Kč.
3) Po schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2020 se příjmy a výdaje
rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Schváleno zastupitelstvem obce Syřenov 22.11.2019
…………………………………….
Renata Hrdličková, místostarostka
Vyvěšeno:
Sejmuto:

.2019

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

