Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 7.12.2012
od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.
Přítomno: 7 zastupitelů , 3 občané,

2hosté.

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 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Výsledky volby do senátu a do zastupitelstva Libereckého kraje
Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Oprava a Prodloužení vodovodu Žďár
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2013
Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2013

Ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2013
Odkoupení pozemků
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Odměny pro občany za práci pro obec
Příspěvky organizacím a sdružením
Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce a.s.
Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec v roce 2012
Výplaty záloh odměn za prosinec 2012
Rozpočtové provizorium na začátku roku 2013
Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Různé
Rekapitulace usnesení
Závěr

Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Ad 1) Výsledky volby do senátu a do zastupitelstva Libereckého kraje
Starosta informoval o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva Krajského
úřadu Libereckého kraje. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu
Zprávu vzalo zastupitelstvo obce na vědomí

*

*

*

Ad 2) Obchodní smlouva o zajištění úklidu sněhu s firmou ZEOS Lomnice a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění úklidu sněhu.
Navržená sazba za ¼ hod. je 170,- Kč bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 3) Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce přednesl znění obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 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 její znění

je uvedenou v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 4) Oprava a Prodloužení vodovodu Žďár
Starosta informoval o provedení opravných prací na vodovodu Žďár a o postupu v
prodloužení vodovodního řadu Žďár k p.p.č. 470/35, kde byl původní záměr obce provést pouze
prodloužení ze stávajícího ukončení vodovodního řadu u pana Kloučka. Z důvodu nesplnění
minimálního tlaku v novém vodovodním řadu byl tento záměr projektantem zamítnut. Je navrženo
následující řešení: K uvedené lokalitě přivést nový vodovodní řad přímo z vodojemu Žďár, kde by se
zároveň instalovala tlaková nádoba, která by potřebný tlak zajistila.
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 provedení opravných prací na
vodovodním řadu Žďár. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou řešení prodloužení vodovodního řadu
Žďár k p.p.č. 470/35 a to vybudování nového vodovodní řadu přímo z vodojemu Žďár, kde by se
zároveň instalovala tlaková nádoba, která by potřebný tlak zajistila
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Zdrželi se: nikdo

Ad.5) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na rok 2013
Starosta obce informoval o podmínce, kterou mají památkáři k povolení opravných a
udržovacích prací na Velké věži v areálu hradu Kumburk. Státní památková péče požaduje provedení
tzv. fotogrammetrie neboli provedení detailní fotodokumentace celé plochy věže ( s použitím
speciálního zařízení), kterou vznikne v podstatě prostorový obraz věže. Fotogrammetrie Velké věže je
odhadována na 75 tis. Kč. Nabízí se zde požádat Krajský úřad Libereckého kraje o poskytnutí dotace
z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje, kde povinný podíl žadatele je 25% nákladů,
požadovaná dotace 75%. Starosta doporučuje žádost na krajský úřad podat a to s požadavkem o dotaci
55 tis. Kč a podílem obce 20 tis. Kč
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 dotace z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje na rok 2013 na vyhotovení fotogrammetrie Velké Věže v areálu hradu Kumburk
v celkových nákladech 75 tis. Kč, kde podíl obce bude 20 tis. a žádost o dotaci 55 tis. Kč
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 6) Žádost o poskytnutí dotace z POV Libereckého kraje na rok 2013
Starosta informoval o Grantovém fondu Libereckého kraje, Program č.17 - Program obnovy
venkova, DT 4 –Oprava a výstavba místních komunikací , chodníků, veřejného osvětlení, mostků,
zálivů autobusové dopravy, parkovišť“. Pokud bude tento program vyhlášen i v roce 2013, starosta
navrhuje požádat o poskytnutí dotace na „Opravu místní komunikace Syřenov“ v celkových
nákladech 750tis. Kč, z toho požadavek o dotaci bude 500 tis.Kč, podíl obce 250 tis,Kč Kč tj.33%.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje – Program obnovy venkova –DT4 –Oprava a výstavba místníchkomunikací….v
roce 2013“ na akci „Opravu místní komunikace Syřenov“ v celkových nákladech 750tis. Kč, z toho
požadavek o dotaci bude 500 tis.Kč, podíl obce 250 tis,Kč Kč tj.33%. Starosta se pověřuje
k vypracování žádosti o poskytnutí dotace a k jejím zaslání na krajský úřad.
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 7) Ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od 1.1.2013
Starosta přednesl ceník firmy Severočeské komunální služby s.r.o.odvozu a odstraňování
směsného komunálního odpadu od 1.1.2013. Cena za 1 popelnici při odvozu 1 x 14 dní je stanovena
na 1102,40 Kč bez DPH, při sazbě DPH 21% to představuje částku 1333,90Kč. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu od
1.1.2013. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu.
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 8) Odkoupení pozemků do vlastnictví obce Syřenov
Starosta navrhuje oslovit vlastníka p.p.č. 533/9… trvalý travní porost o výměře 6 m2 a p.p.č.
538/3…ostatní plocha o výměře 18 m2 vše v katastrálním území Žďár u Kumburku Ing. Richarda
Kloučka se žádostí o odkoupení těchto pozemků do vlastnictví Obce Syřenov. Starosta navrhuje cenu
40,-Kč/ m2. Uvedené pozemky budou tvořit místní komunikaci. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením vlastníka p.p.č. 533/9… trvalý travní porost o
výměře 6 m2 a p.p.č. 538/3…ostatní plocha o výměře 18 m2 vše v katastrálním území Žďár u
Kumburku Ing. Richarda Kloučka se žádostí o odkoupení výše uvedených pozemků.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na výše uvedené pozemky s cenou
40,-Kč/ m2 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 9) Rozpočtové opatření č. 4/2012
Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 4/2012. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Rozpočtové opatření č.4/2012 je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.

*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 10) Odměny pro občany za práci pro obec
Starosta navrhl následující odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce
Syřenov:
Jaroslav Blažík za správu v obecních lesích…………………… …….….... 5.000,-Kč
Jaroslav Stopa
za správu hasičárny Žďár u Kumburku…………… ……. ..1.000,-Kč
Věra Čapková
za údržbu okolí soch a pomníků ………………… …..….5.000,-Kč
Zdeněk Zákoutský za práci na kronice obce………………………………...10.000,-Kč
Antonín Vik
za zajištění dodávky pitné vody do Syřenova…………. 5.000,-Kč
Bohumil Holeček za zajištění dodávky pitné vody do Žďáru u K…….. …5.000,-Kč
Roman Svoboda za správcovství dětského a sportovního hřiště v Syřenově….14.000,-Kč
Buhuslav Podzimek za správu hřiště Žďár……………………………………….7.000,-Kč
Soňa Fejfarová za správu hřiště Syřenov……………………………………. ….1.000,-Kč
Radka Stránská za správu hřiště Žďár……………………………………….…...1.000,-Kč
Markéta Pelcová za správu budovy školy……………………………………..
,-Kč
CELKEM:
54.000.-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch obce podle
návrhu starosty
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 11) Příspěvky sdružením
Starosta navrhl příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,-Kč
Starosta navrhl příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,Kč a příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč
Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad12) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Starosta přednesl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. Smlouva se týká stavby připojení p.p.č. 470/36
v katastrálním území k síti nízkého napětí a to přes p.p.č. 535/1 v katastrálním území Žďár u
Kumburku – obecní cesta za paní Valentovou. 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno se bude
týkat obecního pozemuku č. 535/1 v katastrálním území Žďár u Kumburku a stavby připojení p.p.č.
470/36 v k.ú. Žďár u Kumburku k soustavě NN. Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 13) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk a Bradlec
Pan Tomáš Šimůnek přednesl zprávu o činnosti na hradě Kumburk a na zřícenině
hradu Bradlec .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce a pana Tomáše Šimůnka o činnosti
na hradě Bradlec a na hradě Kumburk.
Výsledek hlasování :

Pro 7 členů zastupitelstva

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 14) Výplaty záloh odměn za prosinec 2012
Starosta upozornil na způsob výplaty odměn za prosinec, kdy lze tyto odměny vyplatit jako
zálohu ve výši 100% již v prosinci. S tímto postupem však nejdříve musí souhlasit zastupitelstvo obce.
Starosta proto navrhuje zastupitelům tento způsob výplat mezd schválit. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2012 ve výši 100 % ještě
v prosinci 2012 včetně úhrad příslušných daní a zdravotního pojištění.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Ad 15) Rozpočtové provizorium na začátku roku 2013
Starosta informoval o potřebě zajistit bezproblémové hospodaření obce na začátku roku 2013
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 500 tis. Kč. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2013 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 500 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro:
7 členů zastupitelstva obce Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*

*

*

Ad 16) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu
Starosta přednesl návrh příkazu k provedení inventarizace. Inventarizační komise se sejde
v sobotu 29.12.2012 v 08:00 hod. na OÚ Syřenov. Příkaz k provedení inventarizace je uveden
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 schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro:

7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
Starosta dále upozornil na majetek obce Syřenov, který je dosud evidován a není a nebude
využíván, případně je poškozen. Doporučuje proto jeho vyřazení z majetku obce. Jedná se o
následující věci:
radiátor
vložka do komínu
plech
plot
izol. rohož
vodovod. litina
litina - kolena
litina - T kusy
litina - 80
litina - 80
kolena 2"
TP kus
T kus 100/100
trubka PE
hadice
vodoměry
plachta
Celkem změny u zásob za rok 2012:

-

600,00
140,00
62,00
180,00
936,00
3 563,00
526,00
285,00
434,00
1 100,00
195,00
2 708,00
269,00
154,00
800,00
9 740,00
300,00
21 992,00

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného materiálu- zásob dle návrhu starosty
obce. Starosta obce se pověřuje zanést tuto změnu do inventarizace obecního majetku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů zastupitelstva obce

Proti: nikdo

Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.
*
Ad 17)Různé:
-

*

*

Starosta obce poskytl následující informace:

Výročka hasičů – bude 15.12.2012 od 16.00 hod, od 19. hod - volná zábava včetně hudby
Zpráva úřadu práce
Výzva k úspoře popelnic
ČEZ – kácení a okleštění stromoví
*

*

*

ad 18) Rekapitulace přijatých USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 7.12.2012:
-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ZEOS Lomnice a.s. o zajištění
úklidu sněhu. Starosta obce se pověřuje k podpisu smlouvy

-

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o provedení opravných prací na
vodovodním řadu Žďár. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou řešení prodloužení
vodovodního řadu Žďár k p.p.č. 470/35 a to vybudování nového vodovodní řadu přímo
z vodojemu Žďár, kde by se zároveň instalovala tlaková nádoba, která by potřebný tlak
zajistila
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje na rok 2013 na vyhotovení fotogrammetrie Velké Věže v areálu hradu
Kumburk v celkových nákladech 75 tis. Kč, kde podíl obce bude 20 tis. a žádost o dotaci 55
tis. Kč

-

-

-

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odvozu a odstraňování směsného komunálního
odpadu od 1.1.2013. Starosta obce se pověřuje k jeho podpisu
Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením vlastníka p.p.č. 533/9… trvalý travní porost o
výměře 6 m2 a p.p.č. 538/3…ostatní plocha o výměře 18 m2 vše v katastrálním území
Žďár u Kumburku Ing. Richarda Kloučka se žádostí o odkoupení výše uvedených
pozemků. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na výše uvedené
pozemky s cenou 40,-Kč/ m2 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro občany vykonávající práce ve prospěch
obce podle návrhu starosty

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Syřenov ve výši 15.000,Kč a příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Žďár ve výši 5.000,-Kč

-

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s.

Věcné břemeno se bude týkat obecního pozemuku č. 535/1 v katastrálním území Žďár
u Kumburku a stavby připojení p.p.č. 470/36 v k.ú. Žďár u Kumburku k soustavě NN.
Starosta obce se pověřuje k podpisu této smlouvy.
-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce a pana Tomáše Šimůnka o činnosti
na hradě Bradlec a na hradě Kumburk.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu záloh odměn za prosinec 2012 ve výši 100 %
ještě v prosinci 2012 včetně úhrad příslušných daní a zdravotního pojištění.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Syřenov na začátku roku 2013 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 500 tis. Kč

-

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz provedení inventarizace.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného materiálu dle návrhu starosty
obce. Starosta obce se pověřuje zanést tuto změnu do inventarizace obecního majetku.
*

*

*

Starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál pěkné Vánoce, vše dobré v novém roce a veřejné
zasedání zastupitelstva obce ve 21 hod. ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Libereckého kraje
2) Obecně závazná vyhláška č.1/2012 (místní poplatek za odpady)
3) Rozpočtové opatření č. 4/2012
4) Příkaz k provedení inventarizace a vyřazení nepotřebného materiálu

Zápis byl vyhotoven dne 7.12.2011
Zapisovatel: ing. Vlastimil Kraus
Ověřovatelé:

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

Starosta:

Ing. Vlastimil Kraus…………………… dne .................................

Místostarostka:

Renata Hrdličková …………………….dne ...................................

Razítko obce

Příloha č. 1
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Syřenov
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – souhrnné
informace
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1
1 100,00 157
66
42,04
66
65
98,48
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 1
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Syřenov – část 1
Kandidátní listina
Platné hlasy
Předn.
hlasy
číslo
název
celkem
v%
7
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
1
1,53
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
0
0,00
12 Koalice KDU-ČSL a SsČR
6
9,23
14 Str.pro otevřenou společnost
0
0,00
22 Nár.socialisté-levice 21.stol.
0
0,00
23 Starostové pro Liberecký kraj
18
27,69
24 NÁRODNÍ PROSPERITA
0
0,00
43 Komunistická str.Čech a Moravy
4
6,15
49 SUVERENITA - Blok JB pro LBK
0
0,00
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
0
0,00
60
62
67
69
70
72
77
85
90
93

Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09 a Starostové
Česká strana národně sociální
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
Občanská demokratická strana
Česká strana selského rozumu
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Nová budoucn.pro Liberecký kr.
Česká pirátská strana

27
2
0
4
0
2
0
1
0
0

41,53
3,07
0,00
6,15
0,00
3,07
0,00
1,53
0,00
0,00

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Liberecký kraj – souhrnné
informace
Výsledky hlasování za územní celky – Liberecký kraj – souhrnné informace
Počet
Okrsky
Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
volených
v
účast v
platných
obálky
obálky
hlasy
členů celkem zpr. v % seznamu
%
hlasů
45
587
587 100,00 351 263 135 397 38,55
135 109
129 482 95,84
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Liberecký kraj – část 1
Výsledky hlasování za územní celky – Liberecký kraj – část 1
Kandidátní listina
Platné hlasy
Předn.
číslo
název
celkem
v % hlasy
7
8
12
14
22
23
24
43
49
53
60
62
67
69
70
72
77
85
90
93

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice KDU-ČSL a SsČR
Str.pro otevřenou společnost
Nár.socialisté-levice 21.stol.
Starostové pro Liberecký kraj
NÁRODNÍ PROSPERITA
Komunistická str.Čech a Moravy
SUVERENITA - Blok JB pro LBK
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09 a Starostové
Česká strana národně sociální
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
Občanská demokratická strana
Česká strana selského rozumu
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Nová budoucn.pro Liberecký kr.
Česká pirátská strana

895
2 224
2 194
3 146
495
28 763
175
23 167
1 024
2 093
16 900
4 564
96
21 829
11 993
2 213
1 027
560
3 249
2 875

0,69
1,71
1,69
2,42
0,38
22,21
0,13
17,89
0,79
1,61
13,05
3,52
0,07
16,85
9,26
1,70
0,79
0,43
2,50
2,22

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování
Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou
Okrsky
Voliči
v seznamu
počet zprac. v %
1.
210
kolo
2.
210
kolo

%
platných
hlasů

Vydané Volební Odevzdané Platné
obálky účast v % obálky
hlasy

210

100,00 115 008

42 631

37,07

42 119

37 550

89,15

210

100,00 115 032

22 894

19,90

22 874

22 639

98,97

Výsledky hlasování
Kandidát
Počty hlasů
Volební Navrhující Politická
příjmení, jméno, strana
strana příslušnost 1.
číslo
2. kolo
tituly
kolo
Vraný Michael
1
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 4 308 X
MUDr.
Matěcha Miroslav
2
SPOZ
SPOZ
SPOZ
919 X
Mgr.
Hausmann Josef
3
NK
NK
BEZPP
3 702 X
RNDr. CSc.
Pěnička Stanislav
4
PSS
PSS
BEZPP
1 199 X
Mgr.
*5 Zeman Jaroslav ODS
ODS
ODS
8 043 14 403
Vízek František
6
NÁR.SOC. NÁR.SOC. BEZPP
336 X
PaedDr. Mgr.
Pešek František
7
KSČM
KSČM
KSČM
4 772 X
Ing.
8
Žur Pavel Mgr. NBPLK
NBPLK
NBPLK
4 027 X
Paukrtová Soňa
9
STSLKTOP STAN
BEZPP
4 406 X
Mgr.
Eichler Stanislav
+10
ČSSD
ČSSD
ČSSD
5 838 8 236
Mgr.

% hlasů
Los
1.
2.
2.
1. kolo
kolo kolo
kolo
11,47 X

-

-

2,44 X

-

-

9,85 X

-

-

3,19 X

-

-

21,41 63,62

-

0,89 X

-

-

12,70 X

-

-

10,72 X

-

-

11,73 X

-

-

15,54 36,37 -

-

Příloha č. 2
OBEC SYŘENOV
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením
č. 5/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, 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“):

(1)
(2)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Syřenov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník

(1)

(2)

1

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro
doručování.
Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
umístěna stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.3
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku

(1)

(2)

(3)

3

Sazba poplatku činí
360,- Kč a je tvořena:
a) z částky
250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 110,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní
rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.5

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
4

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)
(2)

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)

(2)

Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří:
a) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let věku,
b) se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují mimo území obce
Syřenov, tj. v zahraničí nebo na území jiné obce České republiky,
c) mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Syřenov.
Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje poplatníkům, kteří jsou studentem do
26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území jiné obce.
Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)
(2)

(1)

(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. 6
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.7
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně
a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní
postavení jako poplatník.
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce
poplatku poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)

6
7

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 10.12.2010.

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.

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

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

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. .../2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu

Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu

172.880

Počet všech poplatníků podle § 10b odst. 1
písm. a) a b) zákona o místních poplatcích

262

Náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu

172.880 : 262 = 660 Kč

Příloha č. 3

Rozpočtové opatření č. 4/2012
Obec Syřenov
Uc06x

KEO 7.96

/

zpracováno:
7.12.2012
strana

:

1

Rozpočtové opatření č.4/2012
(změna rozpočtu p.č.4)
PŘIJMY:
Su
1)
he
2)
všeo
3)
všeo
4)
o
5)

AU

N+Z+Uz

Org

Par

Pol

ZPo

původ.hodnota

změna

231 020 00000000 0000 0000 1351 000

0.00

5000.00

5000.00 Odvod z loterií a podobných

231 010 00098008 0000 0000 4111 000

0.00

1000.00

1000.00 Neinvest.přij.transfery z

231 010 00098193 0000 0000 4111 000

0.00

18026.00

18026.00 Neinvest.přij.transfery z

231 010 00000000 0000 0000 4222 000

500000.00

Paragraf: 0000
celkem:
231 020 00000000 0000 2310 2111 000
Paragraf: 2310
celkem:

500000.00
95000.00
95000.00

PŘIJMY

595000.00

12000.00

ZPo

původ.hodnota

změna

5169 000
celkem:
5169 000
5171 000
6121 000
celkem:
5321 035
5909 000

30000.00
30000.00
15000.00
200000.00
56000.00
271000.00
0.00
250000.00

4000.00
34000.00
4000.00 * Silnice
-8000.00
7000.00
61000.00
261000.00
-56000.00
0.00
-3000.00 * Pitná voda
38817.00
38817.00
-250000.00
0.00

Paragraf: 3113
celkem:
231 030 00000000 0000 3419 5229 000

250000.00
27000.00

-211183.00 * Základní školy
-5000.00
22000.00 Ost.neinvestiční transfery

Paragraf: 3419
celkem:
231 030 00000000 0000 3421 5229 000

27000.00
20000.00

-5000.00 * Ostatní tělovýchovná činnost
-3000.00
17000.00 Ost.neinvestiční transfery

celkem:

-18.00

po změně text

499982.00 Investiční přijaté transfery

24008.00 *
-12008.00
82992.00 Příjmy z poskytování služeb a
-12008.00 * Pitná voda

VÝDAJE:
Su
6)
7)
8)
9)
10)
11)
n
12)
nez
13)
nez

AU

N+Z+Uz

231 030 00000000
Paragraf:
231 030 00000000
231 030 00000000
231 030 00000000
Paragraf:
231 010 00000000
231 010 00000000

Org

Par

0000 2212
2212
0000 2310
0000 2310
0000 2310
2310
0000 3113
0000 3113

Paragraf: 3421
231 030 00000000 0000 3631
231 030 00000000 0000 3631
231 030 00000000 0000 3631
Paragraf: 3631
17) 231 030 00000000 0000 3722
Paragraf: 3722
18) 231 030 00000000 0000 5512
Paragraf: 5512
19) 231 030 00098193 0000 6115
20) 231 030 00098193 0000 6115
nezařaze
21) 231 030 00098193 0000 6115
zahraničn
22) 231 030 00098193 0000 6115
Paragraf: 6115
23) 231 030 00000000 0000 6171
24) 231 030 00000000 0000 6171
25) 231 030 00000000 0000 6171
radiok
26) 231 030 00000000 0000 6171
27) 231 030 00000000 0000 6171
28) 231 030 00000000 0000 6171
zahraničn
29) 231 030 00000000 0000 6171
Paragraf: 6171
14)
15)
16)

Pol

-3000.00
12000.00
-6000.00
-15000.00
-9000.00
-10000.00
-10000.00
2000.00
2000.00
11653.00
4815.00

po změně text
Nákup služeb j.n.
Nákup služeb j.n.
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Neinvestiční dotace obcím
Platba na žáky Městu Lomnice

celkem:
5154 000
5171 000
6121 000
celkem:
5169 000
celkem:
5169 000
celkem:
5021 000
5139 000

20000.00
100000.00
53000.00
15000.00
168000.00
200000.00
200000.00
28000.00
28000.00
0.00
0.00

5173 000

0.00

5175 000
celkem:
5136 000
5139 000
5162 000

0.00
0.00
5000.00
22000.00
27000.00

1024.00
1024.00 Pohoštění
18026.00 * Volby do zastupitelstev územní
-3000.00
2000.00 Knihy, učební pomůcky a tisk
19823.00
41823.00 Nákup materiálu j.n.
3000.00
30000.00 Služby telekomunikací a

5163 000
5169 000
5173 000

25000.00
50000.00
10000.00

-8000.00
32000.00
-5000.00

6130 000
celkem:

25000.00
164000.00

534.00

* Využití volného času dětí a ml
112000.00 Elektrická energie
47000.00 Opravy a udržování
0.00 Budovy, haly a stavby
* Veřejné osvětlení
190000.00 Nákup služeb j.n.
* Sběr a svoz komunálních odpadů
30000.00 Nákup ostatních služeb
* Požární ochrana - dobrovolná č
11653.00 Ostatní osobní výdaje
4815.00 Nákup materiálu jinde
534.00 Cestovné (tuzemské i

17000.00 Služby peněžních ústavů
82000.00 Nákup služeb j.n.
5000.00 Cestovné (tuzemské i

-25000.00
0.00 Pozemky
13823.00 * Činnost místní správy

Organizace: Město Lomnice nad Pop.

30)

231 010 00000000 5005 3113 5321 000

0.00

209794.00

209794.00 Neinvestiční dotace obcím

0.00
0.00
0.00

209794.00 * Základní školy
1700.00
1700.00 Neinvestiční transfery obcím
1700.00 * Činnost místní správy

0.00
0.00

3840.00
3840.00 Neinvestiční transfery obcím
3840.00 * Základní školy

Rozpočtové opatření č.4/2012
(změna rozpočtu p.č.4)

31)

Paragraf: 3113
celkem:
231 030 00000000 5005 6171 5321 000
Paragraf: 6171
celkem:

Organizace: Město Turnov
32)

231 010 00000000 5008 3113 5321 000
Paragraf: 3113
celkem:
VÝDAJE

celkem:

1158000.00

Schváleno usnesením č. 5.2012
Zpracoval: OÚ Syřenov
Dne: 7.12.2012

12000.00

na zasedání dne: 07.12.2012

Příloha č.4

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: předseda kontrolního výboru Bohumil Holeček
Člen: starosta ing. Vlastimil Kraus, místostarosta Renata Hrdličková, Ondřej Vik, Jaroslav Stopa
4. Termín k provedení fyzické inventarizace:
a/ zahájení fyzické inventury od 15. 12. 2012
b/ ukončení fyzické inventury do 31. 12. 2012
c/ provedení dokladové inventury k 31. 12.2012
d/ předání podepsaných inventarizačních soupisů včetně rozdílů a návrhů na vyřazení
budou předány prostřednictvím předsedy inventarizační komisi do 31.12.2012
e/ zpracování inventur včetně závěrečné zprávy do 31.12. 2012
5. Nově vyhotovené inventarizační soupisy podepíše předseda inventarizační komise na každém
listu.
Tento příkaz byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 7.12.2012

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

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

