Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.9.2014 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

6 zastupitelů, 24 občanů, 5hostů

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 ( Roman Svoboda omluven). Starosta 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.Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu
dnešního veřejného zasedání:

1) Prodej obecního pozemku
2) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014
3) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
4) Darovací smlouva s MR Tábor
5) Schválení změny hranice katastrálního území Syřenov
6) Úpravy autobusového JŘ s platností od 14.12.2014
7) Žádost o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví MK na rok 2015
8) Projednání dalšího postupu obce na odkoupeném území u chalupy Syřenov č.p.13
9) Informace k Opravě silnice III 28611 Ploužnice – Klepanda
10) Schválení územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
11) Zpráva o činnosti obce Syřenov ve volebním období 2010 – 2014
12) Informace k volbám do zastupitelstev obcí
13) Různé informace a diskuse
14) Rekapitulace usnesení
15) Závěr
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*
*
*
Ad 1) Prodej obecního pozemku
Starosta informoval o žádosti paní Jiřiny Čurdové o odkoupení obecního pozemku p.p.č.
3195….ostatní plocha o výměře 312 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku. Jedná se o pozemek
v bezprostřední blízkosti domu paní Čurdové. Starosta upozorňuje, že přes část pozemku vede
cyklotrasa a proto navrhuje tuto část oddělit a zbylou část pozemku nabídnout k prodeji. Nejdříve je
nutné v souladu se zákonem o obcích provést zveřejnění záměru prodeje. Starosta navrhuje provést
zveřejnění záměru obce prodat tu část p.p.č. 3195 v k.ú. Žďár u Kumburku, přes kterou nevede
cyklotrasa.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část p.p.č. 3195
v katastrálním území Žďár u Kumburku. Jedná se o tu část pozemku, přes kterou nevede cyklotrasa,
zbylá část uvedeného pozemku zůstane ve vlastnictví obce Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude
provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.
Výsledek hlasování :

Pro 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo,

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 2) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Syřenov
Starosta obce přednesl znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2014, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Syřenov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a účinnosti nabyde patnáctým dnem po dni
jejího vyhlášení. Znění vyhlášky je uvedenou v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Syřenov.
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

*

Ad 3) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
obce Syřenov č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území obce Syřenov
Starosta obce přednesl znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Syřenov č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území obce Syřenov
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a účinnosti nabyde patnáctým dnem po dni
jejího vyhlášení. Znění vyhlášky je uvedenou v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Syřenov č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území obce Syřenov
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno.

*

*

Proti: nikdo

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Darovací smlouva s MIKROREGIONEM TÁBOR
Starosta informoval o provedené obnově povrchů místních komunikací v roce 2009, na kterou
byla prostřednictvím Mikroregionu Tábor poskytnuta dotace – cca 4,5 mil Kč. Jedná se o obecní cestu
Žďár, obecní cestu od Klepandy ke Kumburku a obecní cestu v Syřenově od prodejny k Hájovně.
Podmínkou poskytnutí dotace byla pětiletá doba udržení projektu, tj. 5 let je obnovený povrch ve
vlastnictví Mikroregionu Tábor. Tato pětiletá podmínka bude v tomto roce splněna a obnovený povrch
komunikací lze darovací smlouvou převést do vlastnictví obce Syřenov. Darovací smlouva je
připravena ke schválení. Starosta přečetl znění darovací smlouvy a upozornil, že dle vyjádření
finančního úřadu v Semilech není vyjasněna otázka zdanění tohoto převodu. Starosta proto doporučuje
se schválení této darovací smlouvy posečkat do doby vyjasnění zdanění převáděného majetku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat se schválením darovací smlouvu mezi dobrovolným
svazkem obcí „MIKROREGION TÁBOR“ a obcí Syřenov, kterou se obci Syřenov bezplatně převádí
vlastnické právo k obnoveným povrchům místních komunikací do doby vyjasnění zdanění převáděného
majetku.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 5) Schválení změny hranice katastrálního území Syřenov
Starosta informoval o požadavku zpracovatele Komplexní pozemkové úpravy
katastrálního území Nová Ves nad Popelkou na změnu katastrální hranice mezi katastrálním
územím Syřenov a katastrálním územím Nová Ves nad Popelkou. Navržená změna katastrální
hranice je z důvodu změny trasy vodního toku. Jde o lokalitu u vodního zdroje v Syřenově.
Úprava je navržena tak, aby katastrální hranice probíhala po jižním kraji vodního toku,
výměry katastrálních území se nezmění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Syřenov a
katastrálním územím Nová Ves nad Popelkou dle návrhu zpracovatele Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva,

Proti : nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 6) Úpravy autobusového JŘ s platností od 14.12.2014
Starosta informoval o navržených změnách jízdních řádů autobusové dopravy – linky
přes obec Syřenov č. 670555.
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: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 7) Žádost o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2015
Starosta obce informoval o opravě hradu Kumburku. V tomto roce se provede oprava
Studniční věže – vnější plášť. Na tuto akci poskytlo ministerstvo kultury příspěvek z Programu
záchrany architektonického dědictví ve výši 400 tis. Kč. Podíl obce na této akci je 50 tis. Kč.
Starosta navrhuje požádat ministerstvo kultury o dotaci v rámci Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2015 na opravu severovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburku ve stejných
částkách jako v tomto roce tj. 400 tis. požadavek na dotaci a 50 tis. podíl obce jako vlastníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis.
Kč z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2015 na opravu
severovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburk. Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta
obce se pověřuje k vypracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 8) Projednání dalšího postupu obce na odkoupeném území u chalupy Syřenov č.p.13

Starosta informoval o uzavření kupní smlouvy na chalupu Syřenov č.p. 13 včetně
přilehlých pozemků mezi obcí Syřenov a dosavadním vlastníkem panem Pavlem
Vagenknechtem. Výsledná kupní cena je 330 tis. Kč, v současné době je podán návrh na
vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Starosta žádá zastupitele o projednání
dalšího postupu obce v této lokalitě. V rozpravě převládl názor s ohledem na blížící se volby
s projednáním dalšího postupu posečkat a ponechat rozhodnutí v této věci nově zvolenému
zastupitelstvu obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat s projednáním dalšího postupu obce v lokalitě
odkoupené chalupy Syřenov č.p.13 a ponechat rozhodnutí v této věci nově zvolenému zastupitelstvu
obce.
Výsledek hlasování :

Pro : 6 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 9) Informace k opravě silnice III 28611 Ploužnice - Klepanda
Starosta informoval přípravě opravy silnice III 28611 Ploužnice - Klepanda. Na tuto
opravu již MěÚ Semily odbor dopravy vydal stavební povolení. Oprava se bude týkat
povrchu- celoplošná pokládka obrusné živičné vrstvy, obnovy nezpevněných krajnic a
systému odvodnění – propustě v celkové délce 3,5 km. Dle informace odboru dopravy KÚLK
se realizace opravy předpokládá na jaře 2015
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 opravě silnice III 28611 Ploužnice
- Klepanda.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 10) Schválení územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
Starosta obce přednesl požadavek Místní akční skupiny (MAS) Brána do Českého ráje, aby
správní území obce Syřenov bylo v období 2014-2020 součástí její územní působnosti. Územní
působnost není členství v MAS, ale umožní
obci nebo subjektům v ní působícím žádat
prostřednictvím MAS o dotaci na projekty, které budou naplňovat rozvojovou strategii území MAS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby správní území obce Syřenov bylo pro období 2014 –
2020 součástí územní působnosti MAS Brána do českého ráje
Výsledek hlasování :

Pro: 5 členů zastupitelstva, Proti: nikdo , Zdrželi se: 1 ( Nováková)

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 11) Zpráva o činnosti obce Syřenov ve volebním období 2010-2014
Starosta obce přednesl zprávu o činnosti obce Syřenov ve volebním období 2010-2014.
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí. Zpráva je uvedena 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 bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce Syřenov ve volebním
období 2010-2014
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 12) Informace k volbám do zastupitelstev obcí
Starosta informoval o volbách do zastupitelstva obce Syřenov, které se uskuteční
v pátek 10.října od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 11. října od 08:00 do 14:00 hod ve volební
místnosti v budově obecního úřadu Syřenov č.p. 68. Upozornil na základní principy a
možnosti a vyzval všechny voliče k účasti na těchto volbách.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k volbám do zastupitelstev obcí
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 13) Různé informace a diskuse
- Upozornění ČEZ Distribuce a.s. na ořez větví
- Nabídka KB a.s. spolkům na vedení účtu
*

*

*

Ad 14) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat část p.p.č. 3195
v katastrálním území Žďár u Kumburku. Jedná se o tu část pozemku, přes kterou nevede cyklotrasa,
zbylá část uvedeného pozemku zůstane ve vlastnictví obce Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude
provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.

- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Syřenov.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Syřenov č.1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území obce Syřenov
Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat se schválením darovací smlouvu mezi dobrovolným
svazkem obcí „MIKROREGION TÁBOR“ a obcí Syřenov, kterou se obci Syřenov bezplatně převádí
vlastnické právo k obnoveným povrchům místních komunikací do doby vyjasnění zdanění převáděného
majetku.
- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Syřenov a
katastrálním územím Nová Ves nad Popelkou dle návrhu zpracovatele Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Nová Ves nad Popelkou
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o úpravách jízdního řádu autobusové
dopravy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400 tis. Kč
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2015 na opravu
severovýchodní zdi Hlavní věže v areálu hradu Kumburk. Podíl vlastníka bude 50 tis. Kč. Starosta
obce se pověřuje k vypracování žádosti.
-Zastupitelstvo obce se usneslo posečkat s projednáním dalšího postupu obce v lokalitě odkoupené
chalupy Syřenov č.p.13 a ponechat rozhodnutí v této věci nově zvolenému zastupitelstvu obce.

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o opravě silnice III 28611
Ploužnice - Klepanda.
-Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby správní území obce Syřenov bylo pro období 2014 –
2020 součástí územní působnosti MAS Brána do českého ráje
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce Syřenov ve volebním období
2010-2014
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k volbám do zastupitelstev obcí

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 20:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č.1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
- č.2 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
- č.3 - Přehled činnosti ve volebním období 2010 – 2014
Zápis byl vyhotoven dne 26.9.2014
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

Renata Hrdličková ……………………

Příloha č.1
OBEC SYŘENOV
Obecně závazná vyhláška č. 1./2014,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Syřenov
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 26. září 2014 usnesením
č.4/2014 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Syřenov, včetně
nakládání se stavebním odpadem1.

2)

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1)

Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je
1. papír,
2. sklo barevné,
3. sklo bílé,
4. plasty,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) objemný komunální odpad,
d) směsný komunální odpad.

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1
písm. a) až c).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů).

1)
2)

Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy
a barevně odlišeny:
a)
b)
c)
d)

1

papír - barva modrá,
sklo barevné - barva zelená,
sklo bílé – barva bílá,
plasty - barva žlutá.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

3)

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určeném stanovišti,
a to u prodejny v části obce Syřenov, u autobusové zastávky v části obce Žďár u
Kumburku a na Klepandě.

4)

Zvláštní sběrné nádoby lze užívat výhradně pro odkládání tříděného odpadu, pro
který jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (např. zbytky barev
a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla) je zajišťován obcí minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob
k tomuto sběru určených. Informace o termínech a stanovištích sběru nebezpečných složek
komunálního odpadu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na výlepových
plochách na území obce, na webových stránkách obce
a vyhlašovány místním rozhlasem.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu
1) Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo
do sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o termínech a stanovištích
sběru objemného komunálního odpadu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního
úřadu, na výlepových plochách na území obce, na webových stránkách obce
a vyhlašovány místním rozhlasem.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, kterými pro účely této
vyhlášky jsou:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice a kontejnery o objemu 110 l, 120 l,
240 l a 1100 l (dále jen „typizované sběrné nádoby“),
b) sběrné pytle označené logem oprávněné osoby, určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu produkovaného v místech těžko přístupných
svozové technice a pro případy, kdy pro odložení směsného komunálního odpadu
nepostačuje typizovaná sběrná nádoba (dále jen „sběrné pytle“).
c) odpadkové koše, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního
odpadu, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci.

2)

Stanoviště sběrných nádob je obcí určené místo, kde jsou nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3)

Sběrné pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu je možné
vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu
na nejbližší stanoviště typizovaných sběrných nádob.

4)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při
manipulaci s nimi nevypadával. Nesmí být hutněn (např. sešlapáváním), zaléván vodou
nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura. Sběrné nádoby se
umisťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání,
shromažďování a odvoz odpadů.

5)

Typizované sběrné nádoby, sběrné pytle a odpadkové koše lze užívat výhradně pro
odkládání odpadu, na který jsou určeny.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odložení stavebního odpadu je možné prostřednictvím obecního úřadu objednat
kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Syřenov, ze dne 12. května 2006.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

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

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č.2

OBEC SYŘENOV
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2000 o vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Syřenov
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 26. září 2014 usnesením č. 4/2014
rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušovací ustanovení
Obecně závazná vyhláška obce Syřenov č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Syřenov, ze dne 5. května 2000, ve znění
Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2000 „o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Syřenov“, ze dne 24. května 2001, se
zrušuje.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

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

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

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 3

O B E C

SY Ř E N O V

Přehled činnosti za volební období 2010-2014
2010:
-

Volby do zastupitelstva obce Syřenov se konaly 15. – 16. října 2010
12.11.2010 ustavující zasedání zastupitelstva obce Syřenov – volba starosty, místostarosty a
předsedů výborů a komise, schválen jednací řád
Schválena změna hranice mezi k.ú. Nová Ves nad Popelkou a Žďár u Kumburku – KPÚ
Schválena OZV 2/2010 o místním poplatku ze psů – 60,-Kč/psa
Schválena OZV 3/2010 o místním poplatku za odpady – 300,- Kč/poplatníka
Půjčka paní Jarmile Podzimkové – 40 tis. Kč
Prodej pozemku paní Ing. Pěničkové v Syřenově
Výsledek hospodaření: Rozpočet 2260 tis.
Skutečnost: příjmy 2952 tis., výdaje 2538 tis., přebytek + 414 tis. Kč

2011:
-

-

-

Projednán a schválen Plán společných zařízení KPÚ Syřenov
Jarní žádost obce na KÚLK o dotaci na rekonstrukci požární nádrže – celkem náklad 500 tis,
z toho požadavek dotace 250 tis a 250 tis. vlastní – zamítnuto – rozhodnuto o provedení
vyspárování – Bronislav Bláha za 42 tis.
Provedena 4.etapa opravy Okružní hradby na Kumburku – 360 tis. dotace z ministerstva kultury
+ 50 tis. vlastní = celkem 410 tis. Kč.
Obec požádala MK o dotaci na rok 2012 a to na opravu Okružni hradby v úseku mezi Panenskou
a Hlavní věží – celkem 450 tis. Kč, z toho požadavek dotace 400 tis. Kč
Na MěÚ Semily podána žádost o dotaci na opravu hradu Bradlec – celkem 100 tis – 90 dotace +
10 vlastní = z důvodu požadavků památkářů neposkytnuto
Na KÚLK podána žádost o dotaci z fondu požární ochrany – pro 4 členy celkem 80 tis (48 dotace
a 32 vlastní) – neposkytnuto
Provedena kontrola hospodaření za rok 2010 pracovníkem KÚLK ing. Novákovou – bez závad
Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení výměny oken v budově bývalé školy v Syřenově –
osloveno 8 firem, výměnu provedl Bronislav Bláha s nabídkou 222 tis bez DPH a práce tj. celkem
342 tis včetně zednických prací.
Obec požádala ÚZSVM o bezúplatný převod p.p.č. 792/1 Syřenov – vyhověno v 2012
Poprvé se provedla údržba obecních příkopů – Jiří Prskavec
V podzimním kole opět podána žádost na KÚLK o dotaci na rekonstrukci nádrže – celkem 625
tis. tj. 500 dotace a 125 vlastní – schváleno, realizace 2012
V listopadu vydáno st. povolení na vodovod Syřenov (Nosek) – stavba 2012
25.8.2011 uzavřena smlouva s PF o bezúplatném převodu pozemků v zastavitelném území
Z.o. rozhodlo o zveřejnění záměru obce jejich prodeje
V prosinci z.o. rozhodlo o prodeji stavební parcely manželům Kopalovým a dvou parcel Ing.
Kloučkovi ve Žďáru – smlouvy byly uzavřeny a návrhy ny vklad provedeny
Schválena směrnice č. 1 o vedení účetnictví a odpisování
Veřejnoprávní smlouva se St. úřadem – RUIAN
Výsledek hospodaření: Rozpočet ….2145tiss. Kč
Skutečnost příjmy 2.462 tis., výdaje 2.612 tis. ( v tom 217 tis. splátka KB)
výsledek hospodaření……. – 150 tis. Kč

2012:
-

Na KÚLK podána žádost o dotaci z Fondu požární ochrany – pro 4 členy celkem 80 tis. z toho
48 dotace a 32 vlastní – poskytnuto 24 tis. Kč, soupravy zakoupeny za celkem 80 tis. Kč.

-

Na jaře byly osloveny 3 firmy na rekonstrukci požární nádrže v Syřenově – vybrán Milan
Hlubuček z Jičína za 710 tis. Kč – na to dotace od kraje 500 tis, Kč a 210tis. obec, v červenci
2012 uvedeno do provozu

-

Provedena kontrola hospodaření za rok 2011 pracovníkem KÚLK Ing. Heršálkem – 2 závady –
některé dohody o provedení práce neobsahovaly rozsah + výkaz „Příloha“ neměl analytické
členění – závady byly odstraněny a nápravná opatření byla přijata

-

Na Kumburku provedena oprava Okružní hradby mezi Panenskou věží a Velkou věží za 450 tis.
v tom dotace MK 400 tis. a 50 tis. obec

-

Obec požádala MK o dotaci na rok 2013 a to na opravu Studniční věže – taky celkem 450 tis.

-

Bylo rozhodnuto a byl proveden prodej pozemků Ing. Liboru Krausovi a Lukáši Mizerovi v k.ú.
Syřenov

-

Bylo rozhodnuto o oslovení vlastníka paní Valentové o směně pozemků a tento záměr byl
zveřejněn na úřední desce

-

Ministerstvo vnitra provedlo kontrolu výkonu samostatné působnosti obce Syřenov – 4 porušení
– obec nevede evidenci svých právních předpisů + obec překročila 3 měsíční interval mezi z.o. +
obec nezveřejnila zprávu o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. + obec
nezveřejnila povinné informace. Závady byly odstraněny a nápravná opatření byla přijata

-

Byla provedena oprava obou hasičských stříkaček celkem za 25 tis. Kč

-

12. – 13. října se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

-

Schválena OZV 1/2012 – místní poplatek za odpady 360,-Kč/poplatníka

-

Provedena oprava vodovodního řadu Žďár – výměna v celkové délce 350 m za 261 tis. Kč

-

V prosinci obec požádala KÚLK o dotaci z Fondu kulturního dědictví na fotogrammetrické
zaměření hlavní věže – zamítnuto

-

Obec odkoupila pozemky od Ing. Kloučka

-

Provedena oprava VO Klepanda – Újezdec – natažen kabel…. za 47 tis. Kč

-

Výsledek hospodaření : Rozpočet 2.186 tis. Kč
Skutečnost: příjmy 3.240 tis., výdaje 3.110 tis. Kč
Výsledek přebytek + 130 tis. Kč

2013:
-

10. – 11. ledna se konaly volby prezidenta republiky

-

Provedena kontrola hospodaření za rok 2012 pracovníkem KÚLK Ing. Heršálkem – 2 závady –
výplata odměn za prosinec už v prosinci + ve výkaze „příloha“ chybně vedené pozemky – závady
byly odstraněny a nápravná opatření byla přijata

-

Byla uzavřena směnná smlouva s paní Valentovou – směna i odkoupení pozemků – obec
doplácela 26 tis. Kč

-

do 11.6. možnost uplatnění požadavků na změnu ÚP Syřenov – žádný požadavek nebyl uplatněn

-

Byla provedena oprava socha P.Marie v Syřenově za 20 tis. Kč

-

Z.o. rozhodlo o nákupu a instalaci herní sestavy na hřiště Syřenov za 155 tis. Kč – pořízeno

-

Byla schválena a uzavřena smlouva na vyhotovení projektové dokumentace na VO Žďár s firmou
JFT s.r.o. Ing. Fejfara

-

7.8. nabylo účinnosti Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Komplexní pozemková úprava
byla schválena – vzniká nová katastrální digitální mapa

-

Na Kumburku provedena oprava Studniční věže – vnitřní líc celkem 450 tis. Kč – z toho 400 tis.
dotace MK a 50 tis. obec

-

Obec požádala MK o dotaci na rok 2014 a to na opravu Studniční věže – vnější líc – taky celkem
450 tis.

-

Uskutečnila se kontrola ÚO HZS LK – pan Kovalský – požadavek na zajištění dálkového
ovládání sirény, radiostanice a postupně i zajištění auta

-

25. – 26. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

-

V listopadu došlo k znečištění vodního zdroje

-

Z.o. odsouhlasilo vybudování vodovodního řadu do lokality mezi Klepandou a Syřenovem –
projektant Ing. Gajzler

-

Byla provedena rekonstrukce obecní cesty Žďár u Kumburku za paní Valentovou – 256 tis. Kč

-

Byla pořízena projektová dokumentace VO u požární zbrojnice Žďár ( 15 tis) a získán územní
souhlas od stavebního úřadu

-

Byl pořízen projekt na stavbu vodovodního řadu Žďár u Kumburku a vydáno stavební povolení
RŽP MěÚ Semily – projekt 30 tis, mat. 30 celkem 60 tis. Kč

-

Z.o. rozhodlo o prodej 1 stavební parcely Ing. Janě Holečkové, 1 stavební parcely Lukáši
Krtičkovi a 1 stavební parcely Marii Krejčiříkové – smlouvy byly uzavřena a návrh na vklad do
KN proveden.
Z.o. rozhodlo o prodeji pozemků Pavlu Vinklářovi – smlouva uzavřena a návrh na vklad do KN
proveden
Výsledek hospodaření : Rozpočet 2.367 tis. Kč
Skutečnost: příjmy 3.032 tis., výdaje 2.370 tis. Kč
Výsledek přebytek + 662 tis. Kč

-

2014
- Z.o. rozhodlo o zveřejnění záměru obce propachtovat některé obecní pozemky – byly
uzavřeny 2 pachtovní smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s.
-

Z.o. se usneslo na zajištění vlastního zdroje pitné vody pro obec – byl vypracován
hydrogeologický a geofyzikální projekt – 60 tis. Kč a bylo navrženo místo pro
průzkumný vrt

-

Provedena kontrola hospodaření za rok 2013 pracovníkem KÚLK Ing. Heršálkem-bez závad

-

Byla dokončena a schválena Zpráva o uplatňování ÚP Syřenov – změny nebyly pořízeny

-

Z.o. rozhodlo o odkoupení chalupy Syřenov č.p. 13 včetně pozemků – kupní smlouva je
uzavřena na kupní cenu 330 tis a návrh na vklad do KN proveden.

-

Na Státní pozemkový úřad podána žádost o bezúplatný převod p.p.č. 792/7 do vlastnictví
obce a žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod p.p.č. 792/7
– zatím není vyřízeno

-

Na Kumburku se provádí oprava Studniční věže – vnější plášť celkem 450 tis, z toho 400
dotace MK a 50 tis. obec

-

O.z. rozhodlo o podání žádosti MK o dotaci na rok 2015 a to na opravu severovýchodní stěny
Hlavní věže – taky celkem 450 tis. – 400 dotace a 50 obec

-

Na Kumburku provedeno fotogrammetrické zaměření Hlavní věže – celkem 48 tis. z toho 18 tis
dotace a 30 obec

-

Provedeno dálkové ovládání požární sirény …. Celkem za 30 tis. Kč – kraj schválil dotaci 18 tis.

-

Provedena oprava veřejného osvětlení mezi Klepandou a Žďárem – výměna 15 sloupů a
natažení nového kabelu cca 700m…. - 194 tis. Kč

-

Provedena stavba nového zemního vedení veřejného osvětlení od požární zbrojnice Žďár
ke Stránským – postaveny 3 stožáry cca 160m - celkem 68 tis. Kč – probíhá kolaudační
řízení
Provedena stavba nového zemního vedení veřejného osvětlení od trafostanice Žďár
k novostavbě Lukáš Kopal – postaveno 8 stožárů a cca 450 m – celkem 300 tis. – probíhá
kolaudační řízení

-

-

Provedena oprava rozhlasu – nová ústředna a vysílač – 111 tis. Kč

-

Ukončena stavba nového vodovodního řadu Žďár – celkem 550 m …. Celkem 440 tis. –
probíhá příprava na kolaudaci
Provedena oprava vodovodu – výměna hlavních ventilů – 30 tis. Kč a zakoupeno 100 ks
nových vodoměrů – 42 tis – probíhá výměna.
Z.o. schválilo OZV č. 1/2014….o odpadech a č. 2/2014…zrušuje FRB

-

Celkem zastupitelstvo zasedalo 20 x ( 16 Klepanda, 4 OÚ a 1 u nádrže v Syřenově.)

