Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 12.6.2015 od 19.00
hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno:

6 zastupitelů (M. Bláha omluven),

3 občané,

5 hostů

Veřejné zasedání zahájil starosta obce ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval,
že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost většiny
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
R.Svobodu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl návrh programu dnešního veřejného zasedání:

1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2014
2) Schválení účetní závěrky za rok 2014
3) Rozpočtové opatření č.1
4) Prodej obecních pozemků
5) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce Syřenov
6) Smlouva o věcném břemeni
7) Různé informace a diskuse
8) Rekapitulace usnesení
9) Závěr
Výsledek hlasování : Pro: 6 členů zastupitelstva,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 1) Projednání a schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Syřenov za rok 2014
Starosta přednesl závěrečný účet obce Syřenov za rok 2014 a zprávu o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014, které bylo provedeno pracovníkem odboru
kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Janou Novákovou dne 8.4.2015.
Při přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014 nebyly zjištěny nedostatky. Závěrečný
účet Obce Syřenov za rok 2014 i Zpráva z kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2014 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad.2) Schválení účetní závěrky za rok 2014
Starosta informoval o Vyhlášce č.220/2013 Sb. ze dne 22.7.2013 o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška se týká i
územně samosprávných celků, tj. i obce Syřenov. Starosta proto předkládá podklady pro
schvalování účetní závěrky včetně výsledku hospodaření za rok 2014:
- Schvalovaná účetní závěrka – účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014
- Inventarizační zpráva
Starosta obce navrhuje účetní závěrku obce Syřenov za rok 2014 včetně výsledku hospodaření
schválit a v tomto smyslu vyhotovit Protokol o schválení účetní závěrky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 3) Rozpočtové opatření č. 1

Starosta požádal zastupitele o schválení rozpočtového opatření č. 1. Jde o následující
úpravy rozpočtu:
Příjmy:
- Par. 6171 Pol 2111. ….příjem za služby – prodej dřeva……….+ 16.000,-Kč
- Par. 6171 Pol 3111….. Příjem z prodeje pozemků………… + 124.000,-Kč
Celkem příjmy: + 140.000,-Kč
Výdaje:
- Par. 2212 Pol. 5171…..oprava místní komunikace Žďár…….. + 140.000,-Kč
Celkem výdaje : + 140.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad 4) Prodej obecního pozemku
Starosta informoval o žádosti Ing. Libora Krause o odkoupení obecního pozemku p.p.č.
455….TTP o výměře 2241 m2 v katastrálním území Syřenov. Jedná se o pozemek v lesním porostu
značně podmáčený a zastíněný, Starosta navrhuje provést zveřejnění záměru obce Syřenov prodat
tento pozemek.
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 p.p.č. 455
v katastrálním území Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce
Syřenov po dobu nejméně 15 dnů.
Výsledek hlasování :

Pro:6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 5) Odkoupení pozemku do vlastnictví Obce Syřenov
Starosta informoval o přípravě stavby místní komunikace v k.ú. Žďár u Kumburku – přeložka u
pana Bláhy. Projekt předpokládá část stavby provést na části p.p.č. 3055/2 a tuto část je potřeba od
vlastníka pana Jakuba Bláhy odkoupit. S vlastníkem tohoto pozemku byl převod předjednán a na tuto
část byl vyhotoven geometrický plán, který oddělil p.p.č. 3055/3 ….ostatní plocha – komunikace o
výměře 145 m2 . Starosta obce navrhuje uvedený pozemek od vlastníka pana Jakuba Bláhy za
předjednanou cenu ve výši 80 Kč/ m2 tj. celkem za 11.600,-Kč odkoupit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p.p.č. 3055/3….ostatní plocha – komunikace o
výměře 145 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelování
pozemkových parcel podle geometrického plánu č. 97-12/2015 od vlastníka pana Jakuba Bláhy za
dohodnutou kupní cenu 80 Kč/ m2 tj. celkem za 11.600,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování
kupní smlouvy a k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování :

Pro: 6 členů zastupitelstva ,

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 6) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva se týká stavby připojení p.p.č. 2200/1 a 2200/2 v katastrálním území Syřenov k síti nízkého
napětí a to přes p.p.č. 2163 v katastrálním území Syřenov – obecní cesta. Věcné břemeno bude této
firmě zaručovat umožnění stavby a přístup na pozemky v případě oprav či údržby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 2163 v katastrálním území
Syřenov a stavby připojení p.p.č. 2200/1v k.ú. Syřenov k síti nízkého napětí pod názvem „Syřenov,
p.č.2200/1 Koudelková -k nn . Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů zastupitelstva obce, Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad7) Různé informace a diskuse

-

Výstava fuchsií Újezdec
*

*

*

Ad 8) Rekapitulace přijatých usnesení :
- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Syřenov za rok 2014 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Syřenov za rok 2014 a to bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 včetně výsledku hospodaření

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru obce Syřenov prodat p.p.č. 455 v katastrálním
území Syřenov. Zveřejnění záměru prodeje bude provedeno na úřední desce Obce Syřenov po dobu
nejméně 15 dnů.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením p.p.č. 3055/3….ostatní plocha – komunikace o výměře
145 m2 v katastrálním území Žďár u Kumburku, která vznikla dělením a scelování pozemkových
parcel podle geometrického plánu č. 97-12/2015 od vlastníka pana Jakuba Bláhy za dohodnutou kupní
cenu 80 Kč/ m2 tj. celkem za 11.600,-Kč. Starosta obce se pověřuje k vypracování kupní smlouvy a
k jejímu podpisu
-Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 2163 v katastrálním území
Syřenov a stavby připojení p.p.č. 2200/1v k.ú. Syřenov k síti nízkého napětí pod názvem „Syřenov,
p.č.2200/1 Koudelková -k nn . Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.

*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce ve 21:30 hod.
ukončil.

Přílohy zápisu:
- č. 1… závěrečný účet obce Syřenov za rok 2014 a zpráva z kontroly hospodaření
Zápis byl vyhotoven dne 12.6.2015
Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

Bohumil Holeček…..................................
Roman Svoboda ……………………………

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus……………………

Místostarostka:

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

Příloha č.1

