Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 1.10.2010 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet),

20 občanů, 2 hosté.

Veřejné zasedání zahájil starosta obce ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval,
že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost všech zastupitelů.
Požádal paní Renatu Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení z minulého veřejného zasedání.
K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana B.Holečka a M Čapka, aby
ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu dnešního veřejného zasedání:
1) Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků
2) Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy zrušení trvalého pobytu
3) Zpráva o zrušení Fondu rozvoje bydlení
4) Žádost o zhodnocení obecního bytu v budově bývalé školy v Syřenově
5) Rozpočtové opatření č. 2
6) Zpráva i činnosti na hradě Kumburk
7) Zpráva o činnosti MR Tábor
8) Zpráva o činnosti obce Syřenov ve volebním období 2006 - 2010
9) Informace o volbách do obecních zastupitelstev v říjnu t.r.
10) Různé informace
11) Diskuse
12) USNESENÍ
13) Závěr

Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí s dnešním výše uvedeným programem veřejného zasedání
zastupitelstva obce Syřenov.

Ad 1) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku agendy přestupků
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Navrhl proto, aby byla
obdobná smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou uzavřena i na další období. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Ad 2) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu přenesené
působnosti na úseku rušení trvalého pobytu
Starosta upozornil na ukončení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu. Navrhl proto, aby byla
obdobná smlouva s MěÚ Lomnice nad Popelkou uzavřena i na další období. Při hlasování všech 7
zastupitelů souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad Popelkou o výkonu
přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu. Starosta obce se pověřuje k podpisu této
smlouvy.

Ad 3) Zpráva o zrušení Fondu rozvoje bydlení

Starosta obce informoval o zrušení Fondu rozvoje bydlení – bezúročná půjčka od
ministerstva místního rozvoje ve výši 200 tis. Kč byla poskytovateli z běžného účtu obce
v červenci vrácena a zůstatek fondu rozvoje bydlení byl ve výši 227 .141,68 Kč převeden na
běžný účet obce. Přehled hospodaření fondu za období 2000 – 2010 je uveden zde:
Celkové částky (Kč):
půjčka od MMR: 200.000,úroky z půjček: 39.673
úroky od KB:
6.230,68
poplatky za účet: 18.762,zůstatek:
227.141,68

Zprávu starosty o zrušení fondu rozvoje bydlení vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Ad 4) Žádost o zhodnocení obecního bytu v budově bývalé školy v Syřenově

Starosta přednesl žádost Martina Donta o zhodnocení obecního bytu v budově bývalé školy
v Syřenově čp. 67 , kde žádá v jednom z pokojů o vybudování dřevěné mezipatro v celkovém
nákladu cca 70 tis. Kč. Martin Dont souhlasí se zvýšením měsíčního nájemného o cca 500 Kč.
Starosta obce navrhuje uvedené zhodnocení provést za předpokladu vzájemně dohodnutého
navýšení měsíčního nájemného o cca 500 Kč. Při hlasování 7 zastupitelů souhlasí se
zhodnocením obecního bytu v budově bývalé školy v Syřenově čp. 67 u nájemce Martina
Donta, kde na základě jeho žádosti bude v jednom z pokojů vybudováno dřevěné mezipatro
v celkovém nákladu cca 70 tis. Kč. Uvedené zhodnocení bude provedeno za předpokladu
vzájemně dohodnutého navýšení měsíčního nájemného o cca 500 Kč.
Ad 5) Rozpočtové opatření č. 2
Starosta navrhuje rozpočtové opatření č. 2 především z důvodu poskytnutých dotací:
- Dotace od kraje na JSDH Syřenov pol. 4122…………………….…. + 48.000,-Kč/ MD
- Nákup ochranných prostředků pro JSDH Syřenov §5512- pol 5137....+ 48.000,-Kč/Dal
- Dotace na opravu hradu Kumburk pol. 4116………………………..+340.000,-Kč /MD
- Oprava hradu Kumburk §3322- pol. 5171………………………… +340.000,-Kč/Dal
- Převod FRB na běžný účet pol 4139………………………………..+ 227.141,68/ MD
- Zrušení FRB §6330 pol 5349………………………………………..+227.141,68 /Dal
- Vratka dotace na volby do parlamentu pol 4111……………………. -4.067,- Kč /MD
- Náklady na volby do parlamentu § 6114 pol 5139…………………..-20.000,-Kč /Dal
- Náklady na volby do parlamentu § 6114 pol 5021…………………. + 9.798,-Kč /Dal
- Náklady na volby do parlamentu § 6114 pol 5139…………………..+5.154,-Kč / Dal
- Náklady na volby do parlamentu § 6114 pol 5173…………………..+ 493,-Kč/Dal
- Náklady na volby do parlamentu § 6114 pol 5175………………… + 488,-Kč/Dal
- Poplatek MR Tábor za žádost o dotaci §3639 pol. 5329……………..+10.000Kč/Dal
- Spoluúčast MR Tábor na velkoobjemový stan §3639 pol. 6349…….. + 5.000Kč/Dal
- Zhodnocení obecního bytu – vestavba §3612 pol. 6121……………….+70.000,-Kč/Dal
- Úspora na nerealizované akci – nádrž Syřenov §5512 pol 6121………-85.000,-Kč/ Dal
Při hlasování 7 zastupitelů schvalují výše uvedené rozpočtové opatření č. 2

Ad 6) Zpráva i činnosti na hradě Kumburk
Starosta obce informoval o dotaci na 3. etapu opravy okružní hradby na Kumburku. Z původně
přislíbené dotace 400 tis. Kč bylo Ministerstvem kultury na základě úsporných opatřeních přiznána
dotace ve výši 340 tis. Podíl obce ve výši 50 tis. Kč byl dodržen. Celková hodnota opravy je tedy ve
výši 390 tis. Kč. Akce stále probíhá, předpoklad jejího ukončení je druhá pol. října 2010.
Starosta dále informoval o podání žádosti o zařazení akce „ Oprava a statické zajištění okružní
hradby v areálu hradu Kumburk – 4. etapa“ do Programu záchrany architektonického dědictví na rok
2011. Žádost byla v září 2010 v souladu s usnesením zastupitelstva obce Syřenov odeslána na
ministerstvo kultury.
Starosta přednesl přehled akcí provedených na hradě Kumburk za dobu vlastnictví obcí
Syřenov tj. od roku 2000 do současnosti. Tento přehled je v příloze č.1 tohoto zápisu.
Zprávu starosty obce o činnosti na hradě Kumburk bere zastupitelstvo obce ne vědomí.

Ad 7) Zpráva o činnosti MR Tábor
Starosta informoval o činnosti MR Tábor – akce pro děti 17.9.2010 barevný podzim, dotace na
pořízení velkokapacitního stanu. Zprávu starosty o činnosti MR Tábor vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí.

Ad 8) Zpráva o činnosti obce Syřenov ve volebním období 2006-2010
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti zastupitelstva ve volebním období 2006-2010. Zprávu
vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Zpráva je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu

Ad 9) Informace o volbách do obecních zastupitelstev v říjnu t.r.
Pan Milan Čapek informoval o volbách do zastupitelstev obcí , které se uskuteční 15. a 16.října.
Do zastupitelstva naší obce kandiduje 12 kandidátů, z nichž si voliči mohou vybrat až 7 a to
zaškrtnutím políčka u příslušného kandidáta. Zprávu pana Čapka vzalo zastupitelstvo obce na vědomí.

Ad 10) Různé informace a
-

starosta informoval o instalaci dopravního značení na místní komunikaci ve Žďáru u Kumburku
starosta informoval o výměně řidičských průkazů – termín do 31.12.2010
starosta informoval o opravě obecního vodovodního řadu v Syřenově u Chmeliků
starosta informoval o zvýšení tlaku vody v obecním vodovodním řadu Klepanda propojením na
výtlačný řad Žďár
starosta informoval o průběhu Komplexní pozemkové úpravy na území naší obce
starosta informoval o připravovaných změnách u Policie ČR – připravované zrušení obvodního
oddělení policie ČR v Lomnici nad Popelkou a jeho nahrazení policejní stanicí
starosta informoval o vývoji míry nezaměstnanosti na Semilsku
starosta informoval o vzájemné dohodě naší obce a obce Nová Ves nad Popelkou ve věci kácení
pruhu lesa u vysokého napětí v zalesněném úseku mezi oběma obcemi. Kácení lesa má na starosti
odborný lesní hospodář obou obcí – pan Jaroslav Blažík

Ad 11) Diskuse
- Martin Dont upozornil na pravděpodobný průsak vody v budově bývalé školy v Syřenově
- Katerina Kracíková upozornila na špatný stav oken v budově bývalé školy v Syřenově

Ad 12) Usnesení č. 4/2010 :
-

zastupitelstvo obce Syřenov souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků

-

zastupitelstvo obce Syřenov souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Lomnice nad
Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení trvalého pobytu

-

zastupitelstvo obce Syřenov bere na vědomí zprávu starosty o zrušení fondu rozvoje bydlení

-

zastupitelstvo obce Syřenov souhlasí se zhodnocením obecního bytu v budově bývalé školy
v Syřenově čp. 67 u nájemce Martina Donta, kde na základě jeho žádosti bude v jednom z pokojů
vybudováno dřevěné mezipatro v celkovém nákladu cca 70 tis. Kč. Uvedené zhodnocení bude
provedeno za předpokladu vzájemně dohodnutého navýšení měsíčního nájemného o cca 500 Kč

-

zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje rozpočtové opatření č. 2

-

zastupitelstvo obce bere ne vědomí zprávu o činnosti na hradě Kumburk

-

zastupitelstvo obce Syřenov bere na vědomí zprávu starosty o činnosti MR Tábor

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti zastupitelstva obce Syřenov ve
volebním období 2006 - 2010

-

zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu pana Milana Čapka o volbách do zastupitelstev obcí,
které se uskuteční 15. a 16. října 2010.

Usnesení schváleno 7 členy zastupitelstva

Ad 13) Závěr
Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v průběhu volebního období
v letech 2006-2010 a také všem přítomným za jejich zájem a za účast na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce Syřenov a zasedání zastupitelstva ve 21 hod. ukončil

Starosta obce Ing. Vlastimil Kraus………………………………………………….
Místostarostka Renata Hrdličková…………………………………………………….
Ověřovatel zápisu Bohumil Holeček…………………………………………………………
Ověřovatel zápisu Milan Čapek …………………………………………………………

Zapsal V.Kraus

Příloha č. 1

Opravy hradu Kumburk v letech 2000 - 2010

ROK
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2006
2007
2008
2009
2010

Název akce
Oprava čelní zdi velkého
sklepa
Oprava klembičky
Oprava opěrného pilíře
paláce
Stavba dřevěné vyhlídky
Zajištění východní
plášťové hradby
Zajištění západního pilíře
Zajištění plášťové hradby
západního pilíře
Izolace sklepa proti vsaku
vody
Zajištění bran
Panenská věž 1. etapa
Panenská věž 2. etapa
Panenská věž 2. etapa
Okružní hradba 1. etapa
Okružní hradba 2. etapa
Okružní hradba 3. etapa
CELKEM:

Akce
celkem
(tis.Kč)

Dotace
(tis. Kč)

Poskytovatel
dotace

95
115

90 okresní úřad Semily
100 okresní úřad Semily

80

69,9 okresní úřad Semily

40

20 Krajský úřad Lib. Kraje

226

100 Ministerstvo kultury HP

154,7

100 Ministerstvo kultury HP

129

80 Krajský úřad Lib. Kraje

230
125,7
450
200
200
450
450
390
3335,4

200
60
400
200
200
400
400

Ministerstvo kultury HP
Krajský úřad Lib. Kraje
Ministerstvo kultury AD
Krajský úřad Lib. Kraje
Ministerstvo kultury AD
Ministerstvo kultury AD
Ministerstvo kultury AD

340 Ministerstvo kultury AD
2760

HP…..Havarijní program Ministerstva kultury
AD…..Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

Podíl
Práce
obce (tis. Sdružení
Kč)
(tis. Kč)
5
0
10,1
20
30
54,7
0
0
0
50
0
0
50
50
50
319,8

0
15
0
0
96
0
49
30
65,7
0
0
0
0
0
0
255,7

Příloha č. 2

O B E C

SY Ř E N O V

Přehled činnosti za volební období 2006-2010
2006:
-

na posledním zasedání starého zastupitelstva 13.října bylo rozhodnuto o pořízení nového
územního plánu obce
20. a 21.října volby do nového zastupitelstva obce Syřenov
3.listopadu ustavující zasedání – volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí
opraveny vstupní brány na Kumburku – 60 tis ( dotace 60 tis. od kraje)
1. etapa opravy Panenské věže na Kumburku – 450 tis ( z toho 400 dotace ministerstva kultury a
50 obec)
1. etapa hřiště Žďár – tenisový kurt – 580 tis. ( z toho 250 dotace od kraje a 330 obec)

2007:
-

rozpočet obce po úpravách 2589 tis.
obec požádala o nové vymezení zastavěného území
nové vymezení zastavěného území bylo provedeno
obec požádala o provedení Komplexní pozemkové úpravy ( KPÚ) k.ú. Syřenov i Žďár u
Kumburku
byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2006 – ing. Hiršálek z krajského úřadu – bez
závad
obec shromažďovala žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod a v prosinci 2007 je předala
k vyřízení na MěÚ Semily
2. etapa - dokončení opravy Panenské věže 400 tis ( 200 kraj a 200 ministerstvo kultury) –
celkem oprava Panenské věže za 2006 a 2007 ….850 tis. Kč ( 800 dotace a 50 obec)
2. etapa výstavby hřiště Žďár – technický objekt + chodníky…celkem 824 tis ( 324 dotace od
kraje a 500 obec).
oprava veřejného osvětlení Syřenov- Klepanda…145 tis.
obec vydala směrnici č. 1 o vedení účetnictví
obec vydala směrnici č. 2 cestovní náhrady
obec vydala směrnici č. 3 rozdělení majetku do kategorií
obec vydala směrnici č. 4 o provedení inventarizace obecního majetku
obec nesouhlasí se superseverní variantou rychlostní silnice R 35
schválena obecně závazná vyhláška 5/2007 o místním poplatku ze psů
uskutečněn převod vodovodního řadu Klepanda ze ZEOS Lomnice a.s. na obec za 1190,-Kč
provedena aktualizace návštěvního řadu hradu Kumburk i Bradlec
obec požádala o pokácení dvou buků na Kumburku
Obec provedla průzkum u občanů – nespokojenost s výkonem stavebního úřadu v Lomnici

2008:
-

rozpočet po úpravách 2929 tis.
obci nebylo vyhověno v její žádosti na pokácení 2 buků na Kumburku – doporučen ořez stromů –
poskytnuta dotace 29 tis. od kraje
byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2007 – ing. Heršálek z krajského úřadu –
závady a nedostatky odstraněny
provedena výměna autobusové čekárny v Syřenově u prodejny – 60 tis.
obec si koupila 4 menší nádoby a zapůjčila 3 velké nádoby na třídění odpadů – začalo se třídit
provedena 1. etapa opravy okružní hradby na Kumburku…450 tis ( 400 dotace od ministerstva
kultury a 50 obec)

-

-

-

dokončení výstavby hřiště Žďár ….463 tis. ( 36 doplatek dotace od kraje a 427 obec) - Celkem
za 2005 – 2008 …..1963 tis. ( z toho 610 dotace kraj + 1353 obec – včetně 96 tis. příprava
2005).
dokončena výstavby oplocení hřiště Žďár….125 tis ( 85 dotace od MR Tábor a 40 obec)
provedena kolaudace hřiště
schváleny provozní řády hřiště Syřenov a hřiště Žďár
zahájena oprava Kampeličky – okna, fasáda, el.- prostavěno 552 tis ( 346 dotace kraj a 206 obec)
17. a 18. října se konaly volby do zastupitelstev krajských úřadů
Rozhodnuto o podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova prostřednictvím
MR Tábor na obnovu obecních cest – zadán a vyhotoven projekt na 3 místní komunikace –
projektová dokumentace stála 53 tis. , žádost podána v říjnu na celkovou investici cca 5 mil Kč
Uzavřena veřejnoprávní smlouva s MěÚ Lomnice nad Pop. O výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků a agendy rušení trvalého pobytu
zakoupeny 2 křovinořezy a 2 travní sekačky

2009:
-

-

-

rozpočet 3172 tis. Kč
byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2008 – ing. Nováková z krajského úřadu –
závady a nedostatky odstraněny
na jaře provedena oprava vodovodu ke Klepance – 65 tis.
dokončena oprava Kampeličky – dlažby a obklady, vnitřní omítky….320 tis ( 38 doplatek dotace
kraj a 282 tis. obec). Celkem za rok 2008 a 2009…..872 tis. (384 dotace kraj a 488 obec)
2. etapa opravy okružní hradby na Kumburku.......450 tis. Kč ( 400 dotace ministerstva kultury a
50 obec)
nakoupena sestava na Czech Point (počítač, 2 monitory a multifunkční zařízení) celkem za 83 tis.
( 72 dotace ministerstva vnitra a 11 obec)
pořízeny ochranné prostředky pro JSDH Syřenov ( 5 souprav boty, helmy rukavice a oděv)
celkem za 100 tis. Kč ( 60 dotace kraje a 40 obec)
byla zrušena JSDH Žďár u Kumburku
uskutečnila se kontrola plnění podmínek PO – bez vážných závad
žádosti o dotaci na cesty z roku 2008 bylo vyhověno – poskytnuta dotace ve výši 90 % nákladů –
prostavělo se 4,8 mil Kč ( 4,32 mil dotace prostřednictvím MR Tábor a 480 tis. obec – na tento
podíl si obec sjednala úvěr od Komerční banky v celkové výši 468 tis na 2 roky). Úsek místní
komunikace u paní Imlaufové hradila obec odděleně – celkem 63 tis. Kč
bylo rozhodnuto o podání další žádosti o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací
prostřednictvím MR Tábor – žádost byla podána v říjnu
uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele Územního plánu Syřenov – nejlepší nabídka od
firmy Institut regionálních informací s.r.o., Beethovenova 4, Brno s nabídkovou cenou 253.470
Kč, v roce 2009 proplacena faktura za zhotovení návrhu územního plánu ve výši 178 tis.(50
dotace kraj a 128 tis. obec)
vydána obecně závazná vyhláška 1/2009 – Požární řád obce
vydána obecně závazná vyhláška 2/2009 – poplatky za odpady ze 150 na 250 /poplatníka
bylo zvýšeno vodné z 9 na 10 Kč/m3
obec nesouhlasí s návrhem paní Imlaufové na omezení provozu místní komunikace u jejího domu

2010
-

rozpočet 2260
žádosti na obnovu obecních cest z roku 2009 nebylo vyhověno
byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2008 – ing. Nováková z krajského úřadu – bez
závad
3. etapa opravy okružní hradby na Kumburku.......390 tis. Kč ( 340 dotace ministerstva kultury a
50 obec)
Vydána obecně závazná vyhláška 1/2010 o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(rekreační objekty)

-

Schválení Územního plánu Syřenov – zaplacena druhá faktura ve výši 76 tis. Kč (50 dotace kraj a
26 obec. Celkem za zhotovení územního plánu 253 tis. ( 100 dotace kraj a 153 obec)
obec požádala o bezplatné převedení státních pozemků v zastavitelném území
byla vrácena 200 tis.bezúročná půjčka od ministerstva místního rozvoje pro založení fondu
rozvoje bydlení. Fond rozvoje bydlení byl zrušen – zůstatek převeden na bežný účet
pořízeny ochranné prostředky pro JSDH Syřenov ( 5 souprav boty, helmy rukavice a oděv)
celkem za 90 tis. Kč ( 48 dotace kraje a 42 obec)
oprava vodovodního řadu u Chmeliků – cca 20 tis. Kč
propojení výtlačného řadu na Žďár s vodovodním řadem Klepanda – zvýšení tlaku

Syřenov 1.10.2010
V Kraus

