Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 14.8.2009 od 18.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě
Přítomno: 4 zastupitelé ( Čapek, Fejfar a Svoboda omluveni) , 13 občanů, 4 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 nadpoloviční
většiny 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) Pracovní projednání rozpracovaného územního plánu Syřenov
2) Odkoupení obecních pozemků
3) Informace o průběhu akce „obnova obecních cest“, omezení provozu na obecních
komunikacích
4) Rozpočtové opatření číslo 2
5) Zrušení jednotky SDH Žďár u Kumburku
6) Výběr dodavatele ochranných prostředků pro JSDH Syřenov
7) Úprava provozních řádů sportovních areálů
8) Souhlas s výstavbou domu na p.p.č. 340/3 v k.ú. Syřenov
9) Žádost o poskytnutí půjčky
10) Různé informace a diskuse ( uzávěra státní silnice, kůrovec po vichřici)
11) Usnesení č.4/2009
12) Závěr
Ad 1) Pracovní projednání rozpracovaného územního plánu Syřenov
Starosta obce přivítal pracovníky MěÚ Semily oddělení územního plánování pana Jaromíra
Mejsnara a pana Jiřího Lánského. Zároveň přivítal projektanta pana doktora Polanského – za Institut
regionálního rozvoje, který přednesl rozpracovaný Územní plán Syřenov. K vystoupení zpracovatele
bylo ze strany přítomných vzneseno několik dotazů a všechny byly zpracovatelem i pořizovatelem
zodpovězeny. Pan Mejsnar sdělil, že k rozpracovanému územnímu plánu bude možné do 24.8.2009
podávat písemné žádosti na zařazení záměrů do územního plánu. Jednotlivé záměry budou
zpracovateli předány. Projektant tyto záměry po posouzení zapracuje – nezapracuje do Územního
plánu Syřenov. Po odevzdání dokumentace projektantem bude zahájeno projednání Územního plánu
Syřenov dle ustanovení stavebního zákona a ještě se k němu budou moci občané vyjádřit. Nemělo by
již docházet k zásadním zásahům do této dokumentace. Zprávu o zpracování Územního plánu Syřenov
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.
Ad 2) Odkoupení obecních pozemků
Starosta informoval o přípravě na rekonstrukce obecních cest v roce 2010. U obecní cesty k paní
Hrdličkové je tato cesta na p.p.č. 310 o výměře 155m2 a p.p.č. 821 o výměře 388m2 vše v k.ú.
Syřenov ve vlastnictví Renaty Hrdličkové. Starosta proto navrhuje výše uvedené pozemky od paní
Hrdličkové odkoupit za cenu 20 Kč/ m2. Při hlasování 4 zastupitelé souhlasí s odkoupením p.p.č. 821 a
p.p.č. 310 v katastrálním území Syřenov od vlastníka paní Renaty Hrdličkové za cenu 20,-Kč/m 2.
Starosta obce se pověřuje k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu .

Ad 3) Informace o průběhu akce „obnova obecních cest“, omezení provozu na obecních
komunikacích
Starosta obce informoval o průběhu rekonstrukcí obecních cest – byly provedeny přípravné
práce a příští týden dodavatel zahájí pokládku asfaltových vrstev. Akce zatím probíhá bez větších
problémů, s dodavatelem prací – Silnice Jičín a.s. je velmi dobrá spolupráce. Zprávu vzalo
zastupitelstvo obce na vědomí
Starosta dále požádal zastupitele o řešení provozu na opravených obecních cestách V diskusi
byl vznesen požadavek zajistit na nově opravených obecních cestách takové dopravní značení, aby
byla zajištěna přiměřená rychlost motorových vozidel a tím i bezpečnost chodců. Zastupitelstvo
obce ukládá starostovi zjistit možnosti, které pro zajištění větší bezpečnosti na obecních cestách může
obec využít.
Ad 4) Rozpočtové opatření č. 2:
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2:
Příjmy:
pol. 4116....dotace na opravu hradu Kumburk.................................................400.000,-Kč
pol. 4122...dotace z požárního fondu Libereckého kraje na och. prosředky.....60.000,-Kč
pol. 4122...dotace na zajištění proškolení členů JSDH Syřenov........................ 4.165,-Kč
Příjmy celkem:
464.165,-Kč
Výdaje:
par. 3322 pol. 5171….oprava hradu Kumburk………………………………400.000,-Kč
par. 5512 pol. 5139… ochranné prostředky pro JSDH Syřenov……………….60.000,-Kč
par. 5512 pol 5069…. proškolení členů JSDH Syřenov……………………….. 4.165,-Kč
Výdaje celkem:
464.165,-Kč
Při hlasování 4 zastupitelé schvalují výše uvedené rozpočtové opatření č. 2
Ad 5) Zrušení jednotky SDH Žďár u Kumburku
Starosta informoval o návštěvě ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje v Semilech plk. Ing. Jiřího Kovalského, který provedl předběžnou kontrolu plnění
základních úkolů podle zákona č. 133/85 o požární ochraně v platném znění tj. kontrolu odborné
připravenosti, kontrolu organizační připravenosti a kontrolu technické připravenosti. Protože obec
Syřenov má dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů ( dále jen JSDH), je plnění těchto úkolů
vyžadováno u obou jednotek. Ředitel Kovalský proto doporučuje, aby měla obec Syřenov zřízenu
pouze jednu JSDH s tím, že aktivity a existence vlastních Sborů dobrovolných hasičů Žďár i Syřenov
zůstanou zachovány. Jde o zajištění akceschopné, výjezdové JSDH Syřenov. Starosta obce proto
navrhuje zrušení JSDH Žďár u Kumburku. Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Kumburku bude dál
existovat a vyvíjet svoji činnost, jako tomu je doposud. Formální postup bude takový, že obec Syřenov
na základě souhlasu zastupitelstva obce požádá Územní odbor HZS Libereckého kraje v Semilech o
zrušení JSDH Žďár u Kumburku a na základě souhlasu Územního odboru HZS Libereckého kraje
v Semilech vydá obec Syřenov nový požární řád, ve kterém již bude uvedena pouze JSDH Syřenov.
Starosta obce požádal zastupitele obce o souhlas se zrušením JSDH Žďár u Kumburku. Při hlasování 4
zastupitelé souhlasí se zrušením JSDH Žďár u Kumburku. Starosta obce se pověřuji k zaslání tohoto
souhlasu na územní odbor HZS do Semil a k přípravě nového požárního řádu obce, který bude
projednán a schválen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce
Ad 6) Výběr dodavatele ochranných prostředků pro JSDH Syřenov
Starosta informoval o dotaci, kterou obec Syřenov získala od Libereckého kraje ve výši 60 tis.
Kč na pořízení ochranných prostředků Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Syřenově. Podíl obce
bude 40 tis. Kč, celkový náklad je tedy 100 tis. Kč. V tomto nákladu bude pořízeno 5 páru bot, 5
ochranných přileb, 5 párů zásahových rukavic a 5 zásahových obleků. Starosta obce navrhuje tuto
zakázku zadat Okresnímu sdružení hasičů Semily zejména s ohledem na dobrou spolupráci
v minulých letech. Při hlasování 4 zastupitelé schvalují za dodavatele ochranných prostředků pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Syřenov Okresní sdružení hasičů Semily.

Ad7) Úprava provozních řádů sportovních areálů
Starosta obce navrhuje úpravu provozních řádů sportovních areálu v Syřenově i ve Žďáru u
Kumburku a to v článku 1 bod 2: nájem tenisového kurtu pro cizí. Starosta navrhuje snížit poplatek
100 Kč na 50 Kč za 1 hod. Při hlasování 4 zastupitelé schvalují poplatek za nájem kurtu pro cizí ve
výši 50,- Kč/hod. Starosta obce se pověřuje k vydání aktualizovaných provozních řádů sportovních
areálů. Aktualizované provozní řády jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu
Ad 8) Souhlas s výstavbou domu na p.p.č. 340/3 v k.ú. Syřenov
Starosta obce požádal zastupitele o vydání souhlasu s výstavbou rodinného domu na p.p.č.
340/3 v k.ú. Syřenov. Tento pozemek prodala obec Syřenov panu Krtičkovi, který na něm chce
vystavět dům. Protože se uvedený pozemek nenachází v současně zastavěném území obce ale přímo
s ním sousedí, je nutný k stavebnímu řízení souhlas zastupitelstva obce s výstavbou na uvedeném
pozemku. Při hlasování 4 zastupitelé souhlasí s výstavbou domu na p.p.č. 340/3 v katastrálním území
Syřenov. Vlastníkem tohoto pozemku je pan Jaroslav Krtička.
Ad 9) Žádost o poskytnutí půjčky
Starosta obce přednesl žádost pana Oldřicha Havla (Syřenov 33) o poskytnutí půjčky ve výši 10
tis. Kč na opravu střechy. Půjčku pan Havel vrátí ještě v tomto roce. Při hlasování 4 zastupitelé
souhlasí s poskytnutím půjčky panu Oldřichu Havlovi, Syřenov 33, ve výši 10 tis. Kč na opravu
střechy. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o poskytnutí půjčky a k jejímu podpisu.
Ad 10) Různé informace a diskuse
- starosta přečetl upozornění MěÚ Semily odboru ŽP na výskyt kůrovce
- starosta informoval o opravě státní silnice III2849 – opravu provádí Krajská správa Libereckého
kraje prostřednictvím firmy Štrabag a.s.. Z důvodu pokládky nové asfaltové vrstvy bude tato
silnice v nezbytně nutné době uzavřena v době od 08 hod. do 17 hod.
Ad 11) USNESENÍ č. 4/2009
-

-

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu zpracování územního plánu Syřenov
zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p.p.č. 821 a p.p.č. 310 v katastrálním území
Syřenov od vlastníka paní Renaty Hrdličkové za cenu 20,-Kč/m2, starosta obce se pověřuje
k vypracování převodní smlouvy a k jejímu podpisu
zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu rekonstrukcí obecních cest
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit možnosti, které pro zajištění větší bezpečnosti na
obecních cestách může obec využít.
zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 2
zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žďár u
Kumburku
zastupitelstvo obce schvaluje za dodavatele ochranných prostředků - pět souprav (boty, přilba,
rukavice a vícevrství oděv) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Syřenov v celkové
hodnotě cca 100 tis.Kč Okresní sdružení hasičů Semily
zastupitelstvo obce schvaluje úpravu provozních řádů sportovních areálů takto: poplatek za
nájem kurtu pro cizí se stanovuje ve výši 50,- Kč/hod. Starosta obce se pověřuje k vydání
aktualizovaných provozních řádů sportovních areálů.
zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou domu na p.p.č. 340/3 v katastrálním území Syřenov.
Vlastníkem tohoto pozemku je pan Jaroslav Krtička
zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím půjčky panu Oldřichu Havlovi, Syřenov 33, ve výši
10 tis. Kč na opravu střechy. Starosta obce se pověřuje k vypracování smlouvy o poskytnutí
půjčky a k jejímu podpisu.

Usnesení schváleno 4 členy zastupitelstva

Ad 12) Závěr
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ve 22.00 hod veřejné zasedání zastupitelstva
obce ukončil.
Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Bohumil Holeček…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Milan Bláha………………………………………………………

Zapsal V.Kraus

Příloha č. 1:

Provozní řád sportovního areálu Syřenov
Základní pojmy:
Provozovatel: Obec Syřenov, Syřenov 68, IČ: 00276189, tel. 723251467
Správce: Soňa Fejfarová, Syřenov 41, tel: 481 673 415
Místní: osoba s trvalým pobytem v Obci Syřenov
Cizí: osoba bez trvalého pobytu v Obci Syřenov
Člen klubu: člen tenisového klubu Syřenov
Článek 1. Vstup na tenisové kurty
1.

2.

3.
4.
5.

Používání tenisového kurtu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, který návštěvník
uhradí správci. Vstupem do prostor tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce. Bez souhlasu správce je vstup na hrací
plochu tenisového kurtu zakázán
Ceník je stanoven takto:
- nájem tenisového kurtu pro místní…………………………bez poplatku
- nájem tenisového kurtu pro člena klubu …………..…..…bez poplatku
- nájem tenisového kurtu pro cizí………………………...….50 Kč na 60 minut
- záloha za klíče od tenisového kurtu…………………….… 200 Kč
- nájem areálu pouze pro místní……………………………. bez poplatku
Herní doba na tenisovém kurtu je stanovena na zpravidla 60 minut. Maximální trvání hry (obsazení
kurtu) je stanoveno na 3 hodiny, nebude-li správcem stanovena výjimka.
Provozní doba je stanovena od 15.4 do 31.10 kalendářního roku vždy od 08.00 hod do 21.00 hod,
nebude-li správcem stanoveno jinak (zejména s ohledem na povětrnostní podmínky)
Rezervace tenisového kurtu je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu.

Článek 2. Práva a povinnosti návštěvníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení
sportovního areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních.
Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
Vstup na tenisový kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
Vstupovat na tenisový kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo v obuvi, která povrch kurtu
nepoškodí.
Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách sportovního areálu. Předměty
nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci .
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich
vinou způsobeny jak na zařízení areálu tak na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti týkající se provozu sportovního areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce nebo
přímo u provozovatele
Každý hráč je před zahájením hry a po ukončení hrací doby povinen připravit a uklidit tenisový kurt
podle instrukcí, viz „Údržba antukového kurtu“, která je přílohou tohoto provozního řádu.

Článek 3. Zakázané činnosti v areálu
1. V prostorách sportovního areálu je zakázáno:
- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
- rušit klid ostatních návštěvníků
- znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod…
- vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
- hraní na podmáčeném povrchu
- vjíždět na antukový kurt na kole
- opírat kolo o oplocení či budovy v celém areálu
1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, bude se chovat nepřístojným způsobem nebo
neuposlechne pokynů správce či zástupce provozovatele. Neopustí-li návštěvník v takových případech
sportovní areál, může správce či zástupce provozovatele požádat o zakročení policie ČR.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 14.8.2009
………………………………
Renata Hrdličková, místostarostka

……………………………………
ing. Vlastimil Kraus ,starosta

Provozní řád sportovního areálu Žďár u Kumburku
Základní pojmy:
Provozovatel: Obec Syřenov, Syřenov 68, IČ: 00276189, tel. 723251467
Správce: Radka Stránská, Žďár u Kumburku 18, tel. 776 338 768
Místní: osoba s trvalým pobytem v Obci Syřenov
Cizí: osoba bez trvalého pobytu v Obci Syřenov
Článek 1. Vstup na tenisové kurty
1.

2.

3.
4.
5.

Používání tenisového kurtu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, který návštěvník
uhradí správci. Vstupem do prostor tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce. Bez souhlasu správce je vstup na hrací
plochu tenisového kurtu zakázán
Ceník je stanoven takto:
- nájem tenisového kurtu pro místní………. bez poplatku
- nájem tenisového kurtu pro cizí………….50 Kč na 60 minut
- záloha za klíče od tenisového kurtu……… 200 Kč
- nájem areálu pouze pro místní…………… bez poplatku
Herní doba na tenisovém kurtu je stanovena na zpravidla 60 minut. Maximální trvání hry (obsazení
kurtu) je stanoveno na 3 hodiny, nebude-li správcem stanovena výjimka.
Provozní doba je stanovena od 15.4 do 31.10 kalendářního roku vždy od 08.00 hod do 21.00 hod,
nebude-li správcem stanoveno jinak (zejména s ohledem na povětrnostní podmínky)
Rezervace tenisového kurtu je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu.

Článek 2. Práva a povinnosti návštěvníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení
sportovního areálu a při svém jednání dbát na bezpečnost vlastní i ostatních.
Vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí.
Vstup na tenisový kurt je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
Vstupovat na tenisový kurt je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo v obuvi, která povrch kurtu
nepoškodí.
Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech v prostorách sportovního areálu. Předměty
nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat správci .
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich
vinou způsobeny jak na zařízení areálu tak na majetku ostatních osob.
Přání a stížnosti týkající se provozu sportovního areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce nebo
přímo u provozovatele
Každý hráč je před zahájením hry a po ukončení hrací doby povinen připravit a uklidit tenisový kurt
podle instrukcí, viz „Údržba antukového kurtu“, která je přílohou tohoto provozního řádu.

Článek 3. Zakázané činnosti v areálu
1. V prostorách sportovního areálu je zakázáno:
- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
- rušit klid ostatních návštěvníků
- znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků a pod…
- vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
- hraní na podmáčeném povrchu
- vjíždět na antukový kurt na kole
- opírat kolo o oplocení či budovy v celém areálu
2. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, bude se chovat nepřístojným způsobem nebo neuposlechne
pokynů správce či zástupce provozovatele. Neopustí-li návštěvník v takových případech sportovní areál,
může správce či zástupce provozovatele požádat o zakročení policie ČR.
Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 14.8.2009
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Renata Hrdličková, místostarostka

ing. Vlastimil Kraus starosta

