Usnesení ze dne 10.2.2010:

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvalilo:

:jako usnesení č. 1 rozpočtoqý výhled obce Synkov-Slemeno na období 2010-2012,
:jako usneseni č, 2 rozpočtovéopatření č. 1 pro r. 2010 v předloženém znění,
:

iako usnesení č. 4 příspěvek na dostavbu myslivecÍ<ého zařízení mysliveckému sdružení Háj

Synkov ve \.ýši Kč 5000,00,
:jako usnesení é.6 zérn& pronajmout pozemek č. 3069 v k.ú. Slemeno o výměře 3289 m2,
:

jako usnesení č. 8 vedení účetnictvípřispěvkové organizace Zékladni škola a Mateřská škola

Synkov-Slemeno ve zjednodušeném rozsahu s účinnostíod 1,1.2010,
:

jako usnesení č, 9 zprávu výboru kultumího, sociálního a pro mládež.

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno se usneslo:
: v usnesení

č. 5 že bude dohodnuto osobní setkání se zástupci firmy Ovocné sady Synkov

s.r.o. a členy zastupitelstva obce Synkov-Slemeno, na kterém budou zodpovězeny dotazy
k žádosti a dále bude jednáno o možnostech a způsobu získrání pozemků č. 3609,3396 a3636,
vše v k.ú. Slemeno. firmou Ovocné sady Synkov s.r.o.

7 zaíadit žádost města Rychnov nad Kněžnou o změnu využitípozemků ě.
3380, 3402, 3485, 3651 a 3381 a části pozemku ó. 3346 v k.ú. Slemeno zařazenim do
: v usnesení ó.

zastavitelných ploch technické vybavenosti

- odkanalizování

do zpracování nového územního

plánu obce Synkov-Slemeno.

Zastupitelstvo obce S},nkov-Slemeno vzalo na vědomí:
:

jako usneseni

s platností

č.3 uzavíenínájemnísmlour,y , -unž"rr|na

od 1.2.2010 na blt ě.

1

ve Slemeně č.p. 23,

:jako usneseni č. 10, body a)-c).

Podpisy

-

zapsala;

- ověřili:

fua

/-},J

dobu neurčitou

Usnesení ze dne 14.4.2010:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno sclrválilo:

:jako usnesení č. 1 pronájem pozemku č. 3069 v k,ú, Slemeno o qýměře 3289 m
Zemědělská spoIečnost Černikovice.

a.

2

firmě

s..

o
:jako usnesení č. 2 následujicí postrrp při výizeni žádosti ťrrmy ovocné sady syŇov
na
prodej pozemků č. 3609, 3396 a ó.3636 v k.ú. Slemeno: a) rozdělení pozemku č. 3636
clvě části, jejiclr geometrické zaměření, b) firmě Ovocné sady

SyŇov

s,r,o, bude nabídnut

jako vlastník
illouhodobý pronájem pozemkťt č. 3609 a 3396, kde obec Synkov_Slemeno
souhlasí s výstavbou zpevněných ploch,

:jakousneseníč.3záměrpronajmorrtčástipozemkůč'3003,304Ia3445,vševk.ú.
Slemenoapozemkyč.3079,3143,3145.3163,3181'3368'3369'3438,348]a361l'vše
v k.ú. Slemeno,
103 m2,
:jako usnesení č. 4 záměr prodat pozemek č. 3638 v k.ú. Slemeno o výměře
pozemek ó. 264112 v k.ú. Slemeno o výměře 150 m2,
: jako usnesení č. 5 záněr pr.odat

:jako usnesení č. 6 poskytnrrtí příspěvku na činnost ve výši Kč 4000,00 občanskému
sdružení ,,ZA VENKOV", o.s.
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno souhlasí:

:jakousneseníč.7sfinančnípoclpot.otrzrozpočtuobcenalydáváníobecníhoobčasníku.
Zastupitelstvo obce Syrrkov-Slemeno vzalo na vědomí:
:

jako usnesení č. 8 infornace sdělená v bodech 8a)-8c),

Podpisy

zapsalal.

ověřili:

schváli1:

Mv

_í+t

Šr''/,

Usnesení ze dne 2.6.2010:
Zastupitelstvo obce S},nkov_Slemeno schválilo:

jako usnesení ě. 1 závéreěný účetobce S},rrkov-Slemeno za rok 2009
s vyslovením
souhlasu s celoročnímhospodařením b ez vyfuad.,
: jako usnesení ě. 2 zpráwl o hospodaření základni školy a
Mateřské školy synkovza rok 2009 a převod zlepšeného ýsledku hospodaření do fondu odrnen ve výši
!_':ryry
Kč9266,23,
:

jako usnesení č. 3 následující postup: při prodeji veškeqých obecních pozemků
bude cena
vždy lréovžnaznaleck;fon posudkem a to v cenách hžních,
: jako usnesení č. 4 pronájem pozemků ě. 3079, 3143, 3145,3163, 3181,
3368, 3369,
3438,3481 a 3611 v k.ú, Slemeno a části pozemků č. 3003, 3041,3445 u k.,i. Slá"no
u
uzaťenínájemní smlouvy č. 260/2010 s firmou Ovocné sady Synkov s,r.o,,
:.jako usnesení č. 5 prodei oozemku č. 3638 vk,ú.
:

I

ffi

Slemeno.*"r*|f

;,

;;::T:,:":: :,,::::,, ::.::**"

p*"

jako usnesení č. 8 zráměr pronajmout pozemky č . 3609 a 3396 v k.Ú.
Slemeno,
:jako usnesení č. 9 přijetí dotace ve výši Kč 198000,00 z Programu obnory venkova
královéhradeckého kraje, na dt. 1, akce ,,odstranění havarijního stavu na obecních
budovách ,, ,
: jako_usnesení č. 10 přijetí dotace ve výši Kč 65700,00 z Programu
RRD 032010 KHK
pro rok 2010 ve l}ši Kě 65700,00 na akci ,,Zpracování územníňoplánu pro obec
S}rrrkovSlemeno" ,
: jako usnesení č. 14 lzavŤení smlouly s městem Rychnov nad kněžnou za účelem
budovaní technologického centra oRp ve smyslu výzv} č. 06 z Integrovaného operačního
plogramu na technologická centra obcí s rozšířenou působností,
: jako usnesení č. záměr pronajmout prostory příslušející
k pohostinství v synkově ě.p. 67
od 1.7 .2010.
:

-

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vědomí:
: jako usnesení č. 11 žádost o změnu ÚP obce ve smyslu zaŤazenípozemku
č. 3168 vk.ú,
Syrkov do územízastavitelného rodinnlirni domy,
: jako usnesení č. 12 plž-. rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad
Klěžnou na obd obi let 2010 -2013,
: jako usnesení č. 13 informace v bodech a)
- b).

Podnisv:

Zapsal-

M/

-7C-'-

ověřili_

,1 /

9;/r/,Šrlt,
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Usneseni ze dne l4.7.20l0:

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvá]ilo:
: jako usnesení č. 1
a) zrušeníškolníjídelny, jejížčinnost vykonává zél<ladní škola a Mateřská škola
Synkov-Slemeno,
b) dodatek č. 4 zřizovaci listiny příspěvko vé otganizace základní škola a
Mateřská škola Synkov-Slemeno,
c) změny v rejstříku ško1 a školslcých zaíizeni: výmaz školníjídelny, jejížčinrrost
vykonává Ziůdadníškola a Mateřská škola Synkov-Slemeňo ,é;riříi* škol u
"
školslo.íchzařízení.
jako
:
usnesení č.2 schválilo uzaťení smluv o pronájmu a smlouvy o zajištěni školního
shavování s firmou ADEVA- zařízení školniho stravování, s,r.o., Kostelecká Lhota a
pověřuje starosfu obce obě smlouly podepsat,
:jako usnesení č, 4 pronájem a uzavření nájemní ..louoy s p.
; jako usnesení č. 5 prodej pozemku č. 363611 v k.ú. Šlemeno firmě
Ovocné sady Synkov

!

s.r.o,,

jako usnesení č, 6 dlouhodobý pronájem pozemků ě, 3609 a 3396 vk.ú.
Slemeno firmě
Ovocné sady Sltrkov s.r.o.,
; jako usnesení ě. 8 zěrnér pronajmout obecní pozemky v k,ú. Slemeno,
které jsou součástí
návlhu smlouvy o pronájmu předloženéfirmoa ZEA Rychnovsko a,s.,
:

:

jako usnesení č. 9 rozpočtová opaťení v předloženém znění.

1i:;['í:l'jmi:T#ď]';1'rlfi?ffifu
s rnýměnou

vany v obecním by,tě,

oproplacenínákladůspojených

Zastupitelstvo obcé Synkov-Slemeno stanovilo:
: jako usnesení č. 3 počet členůzastupitelstva obce, tj.
devět, pro volební období 2010-2014.

Podpisy:

Zapsala:, Filingerová Radka,

DiS.

Ověřili: Kozel Jiří, Tománek František

CIBEC

Schvá.lil: Kapčuk Vítězslav

S,íNKoil ._ il_E,^,1ENo

51ó 01 R;.,lrll",, lld Kněžnou
okres P.ychnov n. Knéž,

Usnesení ze dne 8.9.2010:

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schválilo:
:

jako usnesení č. 1 pronájem pozemků v k.ú. Slemeno dle smlouvy o pronájmu firmě ZEA

Rychnovsko a.s., kopie výčtu pozemlni je přílohou tohoto zápisu,
:

jako usnesení č. 2 rozpočtová opatření č. 3,

:

jako usnesení č, 7 poslqrtnutí finančníhodaru ve výši Kě 20000,00 obci Čemousy,

:

jako usnesení č, 8 přijetí finančníhodaru ve qfši Kč 5400,00 příspěvkovou orgatizaci ZŠa

MŠSynkov-Slemeno.
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno neschváilo:
:

:

jako usnesení č.3 žiÁost

jako usnesení ě. 5

o souhlas se stavbou na obecním pozemku,

žádostf

období ěervenec a srpen,
:

odpuštění nájmu za

"rr*ylo

jako usnesení č. 6 prodej akcií společnosti ČsAD Ú$í nad orlicí a.s. a nákup nových akcií

společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí.

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vědomí:
změnu územního plánu obce,

:

jako usnesení č. 3 žádost rodiny

:

jako usnesení č. 9 řešení staw obecní komrrnikace od ml,_ína směrem na Jedlinu,

:

jako usnesení č. 10 infomace sdělené v bodech a) a b).

Podpisy:

Zapsala: Filingerová Radka,

DiS.

fuy

ověřili: ŠtefekJaroslav, Vašátko Ladislav_
Schvá,lil: Kapčuk Vítězslav

ůBEC

5'/NKoY _ §i,E^4ENo
5ió C'l Ryrhllcv nlrJ i(nčžnoil
oki-es R,",chncv n, Kttěž,

Usneseni ze dne 13.1 0.2010:

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno schváilo:

jako usnesení č. 1 smlouvu o předání a převzeni infrastrukhrmiho
majetku a smlowu o
spnívě infrastruktumího majetkq obě uzavřené meá obcí synkov-slemeno a vodovodním
:

sdružením císařská sfudránka,

jako usnesení č. 5 pod.íní ádosti o dotaci z krajského programu obnovy
venkova pro rok
2011 na projekt ,,Komplexní úprava obecní komunikac e" zdt 2
Komplexní rlprava
:

veřejných prostranství a místúchkomrrnikací, infiastrrrktura.

-

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vědomí:

jako usnesení ě. 2 žádost města Rychnov nad kněžnou o zrněnu vytťití
územína pozemcích
ě. 3485, 3651, 3381 a 3346 v k.ú, Slemeno v náwhu územníropliánu obce Syrrkov-Slemeno,
:

žádost bude postoupena zpracovateli nového rizemního pliánu obce.

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno nesouhlasí:
: v rámci usnesení

Solnice.

č. 4 se rušením železničníhopřejezdu vkcl 4,259 na trati Častolovice
-

Podpisy:

Zapsala:. Filingerová Radka,

DiS.

W"

{-..-^,/

Ověřili: Kozel Jiří, Šabata František

Ory*

Schválil: Kapčuk V
, ,.inl..
,
..,1
,'. i'. :,{.rENO
- l ';, L], i,.],,..',1 .,;li]léž|]0u

-

ot':'

11!l.tl;rcv n.

Kr-rěž.

Zápis

z ustavujícího zasedání Zasttlpitelstva obce Synkov-Slemeno,
konaného dne 10.11.2010, od 19:00 hodin.

zahái eni zasedání zastupitelstva
Za,sedéníZastupitelstva obce Synkov-Slemeno (dále téžjŇo
,,zastupitelstvo'.) bylo
zahájeno v 19:00 hodin dosavadním staTostou obce p. Vít8zslúmrápoutem (,,aae
jako ..předsedající').

před zahájením zasedéní bylo členůmzastupitelstva
obce (při prezenci) předáno
osvědčenío zvolení členem zastupitelstva obce podle 53 ,ňro"á r,. 4glí2óu
§
Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákonů, v platném
znění.
_

předsedající schůze konstatoval,

že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst, l zákona,č. 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení),'rptut"eÁÁcoi,
konalo do 15 dnů ode dne upll,nutí lhůty pro podání náwhů .o,.du .ru nápht rort
*r"t
nebo hlasoviání . Informace podle § 93 odst. 1 zrákona o obcích byla ná
uřední desce
obecního uřadu synkov-slemeno zveřejněna v souladu se zákoneÁ po dobu *j.ene
7 dní, a to od 1.11.2010 do 10,11.2010. Současně byla zveřejněna^na
,,elektronické

uřední desce".

předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členůzastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 9 členůzastupitelswa (z celkového poetu
9 us"Jn el".rri
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst.j zákona o
obcích).

složeníslibu členv zastunitelstva
předsedající v souladu s
§ 69 odst, 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složeníslibu. před složenímslibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitel stva, že odmítrrutí složit slib nebo složení.tibu . .aihruaou
-a,u
následek zánik mandátu (§ 55 zákona ě. 491/2001 Sb., o volbách dá zastupitelstev
obcí a o změně některych zákonů, v platrrém znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst, 2 zákona
§
o obcích,,slibuji věrnost České,republice. slibuji na svou čeit a svědomí, že svoji
fuŇci budu vykonávat svědomitě, v. zájmll obóe (města, městyse) a
;e.licrr 6errÓ;
oběanů a řídit se Ústavou a zákony ČesŘérepublik}..' a jmenovitě'lyzval pritřmno
členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuji'' a podpise- na
připraveném archu (přiloha č. 2)
Žádný élen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s rníhradou.

určeníověřovatelů

a

zaoisovatele

předsedající navrhl
určit ověřovateli zápisu Josefa F4idu a
Jaroslava Štefka
zapisovatelkou Radku Filingerovou. r
,a"'.l,. ,.ňYú u)nJ."ny zaaneprotinávrhy.
Návrh usnesení:
Z,lytulitels
llo _obce Syn kov-S l e meno určuje ověřovaíel i ztípisu losefa
Joroslava SteJka
a zapisovaíelkou Radku Fitingerovou.

Vjsledek

_hlasování: pro - 9, proti
usneseni č. l bylo schyáIeno.

-

0,

Frýdu

a

zdrželi se - 0

§chválení programu:

Předsedající seznrimil
giltomný s náwhem píogramu v souladu
zveřejněnou na úřední desce, K na*hu
p.og.iof nebyly

s informací
vzneseny
náwhy na
doplnění. Před hlasováním aat pieaseá4ici.iz"T;"y:aorit
se pfitomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o náwhu programu.

Ntívrh usnesení:
obce Synkov-Slemeno schvaluje následující
program ustavujícího
,^íii|r|!Orrro

I)

Volba starosty a mí§to§taro§ty
o určení,které funkce budou členovézastupitelstva
vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 77 zákona"
. určepízpůsobu volby stařosty a místostarosty
"ili;ňro vollra staro§ty
o volba místosíarosty

II) Zřízení finančníhoa kontrolního
o určenípočtu čIenůfinančníhovýboru
a kontro|ního rnýboru
o volba předsedy finančníhovÝboru
. volba předsedy kontrolního foboru
o volba čIenůíinančníhovýboru
o volba členůkontrolního výboru

ilI)

zťlzeníuýborl kulturního, sociálního a pro
mládež, výboru životniho
p.rostředí, výboru veřejného pořádku,
výt"i" áop"*rino a výboru
stavebního
určenípočtu čtenůvýborů
volba předsedů výborů
volba čIenůvýborů

o
.
o

\

Iv)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkci neuvolněných členůzastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

V)

Schválení zástupce obce pro jednání v DSo Dolní Bělá, Mikroregion
Rychnovsko, vodovodní sdruženícísařslaí studánka, ve sdruženísplAv a
v Euroregionu Glacensis.

V!

Žátlost íirmy Ovocné sady Synkov s.r.o. o pronájem obecních pozemků,

uD

žádost o.s. Dubenecké údolío zařazení projektu ,,Rybnik na Borkách" do
návrhu riaemního plánu obce Synkov-Slerneno,

YIII) Diskuse.
Výsledek hlasování: pro- 9, proti- 0, zdrželi se - 0,
Usnesení č. 2 bylo schvá|eno.
Bod I - volba starostv a místostarostv:

jako dlouhodobě uvolnění:
určení,které funkce budou členovézastupitelstva lrykonávat
předsedající dále navrhl, óy pouze frnkce starosty obce byla lykonávána jako
Před
uvolněná ve smyslu 5 71 zakona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

hlasovánímtyuaanamožnostzastupitelůmipřítomnýmobčanůmsdělitsvé
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,

Nóvrh usnesení:

otce Synkov_,Slemeno v souladu s § 84 oilst. 2 pllttt k) aíkona o
obcíih určuje, že poize pro uýkon funkce síarosíyobce bude člen zastupitelstva

@-arno

dlouhoilobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usnesení ě. 3 bylo schváleno.

UrČenízpůsobu volby staro§ty a místostarosty:
předsedající konstatoval, že nestanoví_li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
hlasování musí schválit
a místosiarosty veřejně hlasováním, Změnu způsobu
zastupitelstvo. v případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
spočítány
odevždrány do připrávené hlasovací umy, nasledně budou předsedajícím
sčítránízkontrolovat,
a případnfrn ěleniim zastupitelstva bude ymolrěno výsledek
na změnu způsobu
nál,rhů
přednesení
piedsedající lyzval ěleny zastupitelstva k
hlasování, Žádné náwhy nebyly podany,

Předsedajícídáeupozomil,ženejdřívebudevolenstalostaapojehozvolení,
případně po nezvolóní žádléhokandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty,

přičemž
jakém byli
b j"a"otriw.r, kandidátech bude hlasováno v pořadí, v
_nawženi,
poplatnémzvoleníkonkrétníhokandidátajižnebudevhlasovánípokračováno.

E

Navrhování kandidátů na funkci starosty

a

volba §tarosty:

návrhů na funkci starosty, Byly
Předsedající r,ryzval čIeny zastupitelstva k podávaní
členovézastupitelstva obce navrhují zvolit do
loaarry narr"jrr;íci nawíry: osiatni před
hlasoviinim byla dána_možnost zastupitelům
funkce starosty vítězsi;;kapčuka.
stanovisko sděleno nebylo,
i prito.rrY- oie-ůrr, ,áett ,ue stanovisko, Žádné
usnesení:
Návth
-Z^t"plt"kfu

Kapěuka,
bce Synkov,Slemeno volí starostou Vítězslava

pro - 8, protiUsnesení č. 4 bylo schváleno,

Ýýsláet hlasování:

0o

zdrželi se

-

1,

důvěru,
Po zvolení starostou poděkoval Vítězslav Kapčuk za

Navrhování kantlidátů na funkci místostarosty

a

volba místostarosty:

Předsedajícílyzvalělenyzastupitelstvakpodávanínávrhůnafunkcimístostarosty.
obce navrhují zvolit do
Byly podány nasr"aojici ianrt,},b,l"t,i členové,zastupitelstva
před hiasováním byla dana mož.nost
fuŇce místostarosry- Jarostáva štefka.
žádnéstanovisko sděleno
zastupitelům i prito."ym oúJ*rirr, ,actt své stanovisko.
nebylo.

Návrh usnesení:
lanslava ŠteJka,
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vo!í mlst::t:rostou
Ýý.tá"t nUso"ání: pro - 8, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno,

Zíízenívýboria určenípočtu jejich členů:
Předsedajícíúvodemtohotoboduinformovalopovinnostizříditťrnančníakontrolní
zákona o obcích], neboť funkčníobdobí
rnýbor [§ 117 odst. , ;§E oá.t, z pir.. 1)
původníhozastupitelstva.

spolu se zánikem
výboru piedchozirro
"*iklo
"a.iu|itetrtuu
blt lichý (§ ] lJ od* ?.1ákona
Zastupitelstvo *e,r;. |oJát ir"",n výboru, ťteri, musí
(§ 1.19 odst.
priee_z nnunúni u t o"t áni rlýbor musí mít nejméně tři členy.
i jiné osoby,
7 zákona o obcích). ei""Y .rlt"_ mohou být členovézastupitelstva
zél<ona
rrorrze oiedsedo"
WU"- rn,i,Z, být jen člen zastupitelstva (§ 1 17 odst, 4stalosta,
kontrolního nebó finaněního qýboru nemůže..brt.
;;"í.t).
uřadu ani osoby zabezpeóljici rozpočtovéa účetní
místostalosta, t";"-"it
"Ú"Ňho
I zžů<onaoobcích),
|race na oUe"ni- uřadu (§ 119odst,

ffi;,ó,

éŇ

Předsedajícínavrhl,abyzastupitelstvozřidilofinančníyiborakontrolníqýbor,
nebyl, Před hlasováním

piO"-Zt"Zal'

"n"r,
byla clána možnost

Ui,a"

nriwh podárr
-ťtři členy, Jinýobčanům
sdělit své stanovisko. Zádné

"u.rJpir"-rú
stanovisko sděleno neby1o,

i přítoÁnýrn

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-,Slemeno 4řil,uje jinančníuýbor a kontrolní výbon Oba
uýbory budou tříěknné.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se- 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy ťrnančnihovýboru:
Předsedající wzýal členy zastupitelstva k podávání ruívrhůna funkci předsedy
finančníhovýboru. Byly podány následující náwhy: Ostatní ělenové zastupitelstva
navrhují zvolit do funkce předsedy finančníhoqiboru Milana Štefka. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomqfun občanůmsdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Skmeno volí předsedou Jinančníhouýboru Milana
SteJka.

Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se Usnesení č. 7 bylo schváleno.

1

Volba předsedy kontrolniho výboru:
Předsedající ,tyzval éIeny zastupitelstva k podávání nálrhů na firnkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podriny následujícínáwhy: Ostatní členovézastupitelstva
navrhují zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Frýdu. Před hlasoválrím
byla dána možnost zastupitelům i přítomqfon občanům§dělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno volí předsedou kontrolního uýboru Josefa

Fr!du

Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se -1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba členůfinančního a kontrolniho výboru:
Předsedající lyzval členy zastupitelstva k podávtíní návrhů na členy kontrolního
výboru a finaněního l}boru. Byly podrány následující návrhy: Člen zastupitelstva
Milan Štefek navrhl zvolit členy finančníhovýboru Martina Beneše a Fiantiška
Šabatu.Člen zastupitelstva Josef Fryda nal,rhl zvolit členy kontrolního qfboru
Stanislava Licka a Jiřího Kozla,
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno volí členy jinančníhovýboru Martina Beneše a
Františka Šabatu.
Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

V-^npil"l"noobce

Synkov_Slemeno volí členy kontrolního uýboru Stanislava Licka

Jiřího Kozla.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti Usnesení č. 10 bylo schváleno.
a

0,

zdrželi se -

0

předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídi1o l}bor kultumí, sociální a pro mládež,
wýbor životníhoprosťedí, výbór veřejného pořádku, qýbor doprarrrrí a výbor stavební,
piieemz každý z'nlchbude mít tři ěleny. Náplně činnostítěchto výborů budou sděleny
před hlasovárrim byla dána
na příštímuér..1.ré-zasedání. Jiný návrh podán nebyl.
moinost ,urt rpit"lů- i přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh wnesení:
Z^t"pll"ht , ,bce Synkov_Slemeno zřizuje výbor kulturní, sociální a pro mlúdei,
výboi životníhoprostřeilí, výbor veřejného pořádku, výbor tlopravní a výhor
stavební. Wechny uýbory buclou tříčlenné,
Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0o zdrželi se- 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Volba předsedy výboru kulturního, sociálniho a pro mládež:
předsedající lyzval členy zastupitelstva k podávaní ná!Ťhů na funkci předsedy qýboru
kultumíio, .o"iálního a pro mladež. Byly podrány následující nálThy: ostatní ělenové
pro
zastupitelstva navrhují zvolit do funkce předsedy výtoru kultumího, sociálního a
mládež Martina oúrrata. před hlasováním byla dana možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko, žádnéstanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Synkov_,Slemeno volí předsedou uýboru kulturního, sociálního a
V^t"plt"lrt ,
"bce
pro mládež Maríina Dohnálka.
Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se -1

Usnesení č. 12 byto schváleno.

Volba předsedy výboru životního prostředí:
předsedající lyzval členy zastupitelstva k podávání _návrhů na funkci předsedy qiboru
životního p.oštř"dí. Byiy podany následující návrhY: ostatní._č|:n:"ézastupitelstva
před
navrhují zvolit do funkcá předsedy qýboru životniho prostředí Josefa Sílu.
své
hlasováním byla drina mo}nost zastupitelům přítomn;ým občanůmsdělit
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,

i

Ntiwh usnesení:

Z^t"plt"kt,",bceSynkov-Slemenovolípředsedouuýboruživotníhoprostřeilí
Iosefa Šílu.
-1
Výsie<lek htasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se
Usnesení ě. 13 bylo schváleno.

Volba předsedy výboru veřejného pořádku:
Předsedajícílryzvalčlenyzastupitelstvakpodávriní.návrhůnafirnkcipředsedyl"ýboru
zastupitelstva
veřejnéúporidku. BYiy p"aa"v následující _návr]rv: ostatní ělenové
šóatu. Před
Františka
pořádku
navrhují zvolit do n ni"l ii.ár.ál "]u".i _r9r.;ri:rr"
občanůmsdělit své
hlasováním byla dána áoZnoj "u,topit"lůrn i přítomným
sděleno nebylo,
stanovisko. Žádné stanovisko

Návrh usnesení:

,bce Synkov-Slemeno volí předsedou výboru veřejného pořódku

Frantška Sabatu.

'^t"plt"lrr,,
Výsledek hlasování:

pro - 8, proti- 0, zdrželi se -1
Usnesení č. 14 bylo schváleno,

Volba předsedy dopravního výboru:

na funkci předsedy
Předsedající lyzval členy zastupitelstva .k,podávání návrhů
navrhy: ostatní _členové_za_stupitelstva
dop.au.rí"ho vyúoru. a}ý'podany náďedující
pi.ár"ay donrylníh9 v,.íboru Ladislava Yašátka. Před
nawhují zvolit do t
"x"á
občanůmsdělit své
hlasováním byla aana moinost zástupitelům i přítomným
stanovisko, Žádné stanovisko sděleno nebylo,
_

Návrh u§nesení:
uýboru Ladislava
Zastupitelstvo obce Synkov-Skmeno volí předsedou dopravního
VŇátka.
-1
Výsledek htasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se
Usnesení č. 15 bylo schváleno,

Volba předsedy stavebního výboru:

Předsedajícílyzvalčlenyzastupitelstva.k-podávánínávrhůnafunkcipředsedy
členovézastupitelstva
stavebního ýboru. Býl_}-podany následuj ící návrhy: ostatní
Tománka. Před
návrhují ,rroiit do nint"á pi.ár"ay stavebního. qýboru Františka
občanůmsdělit své
ht^ouárri_ bylu d,i"a možnost zastupitelům i přítomným
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,

Návrh usnesení:

ZastupitelstvoobceSynkov-SlemenovolípředsedoustavebníhovýboruFrantška
Tománka
Výsledek hlasování: pro - 8o protiUsnesení č. 16 bylo schváleno,

0o

zdrželi se

-1

volba členůvýboru kulturního, sociálního a pro mládež, výboru životníhoprostředí,
výboru veřejného pořádku, výboru dopravního

a

výlroru stavebního

PŤedsedajícílyzval členy zastupitelstva k podávání náwhů na členy qýboru
kultumího, sociálního a pro mládež, qy'boru životního prostředí, v,ýboru veřejného
pořádku, qýboru dopravního a qýboru stavebního. Byly podány nrásledující náwhy:
Clen zastupitelstva Maťin Dohrrálek nawhl zvolit členy qiboru kultumího, sociálního
a Pro mládež Františka Tomfuka a Jaroslava Štefka.Člen zastupitelstva Josef šíla
nawhl zvolit ěleny qýboru životníhoprostředí václava plašila a stanislalrr
Kapěukovou. Člen zastupitelstva Františik Šabatanavrhl zvolit členy ýboru
veřejného pořádku Radku Filingerovou a vítězslava kapčuka. Člen zastupitelstva
Ladislav vašátko nalThl zvolit členy dopravního v,ýboru Milana veisera a yáclava
Dvořáka. Člen zastupitelstva František Tomránek navrhl zvolit členy stavebního
ýboru Milana Veisera a Luciu Valachovou.
Ndvrh usnesení:
zastupitelstvo obce synkov-slemeno volí_členyvýboru kulturního, socidlního
mlúdežFrantška Tománka a Jaroslava Šteíka.
Výsledek hlasováni: pro - 7, proti- 0, zdrželi se - 2
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

a

pro

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce synkov-slemeno volí členy uýboru životníhoprostředí václava
Plašila a Stanislavu Kapčukovou.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitehtvo obce Synkov-Slemeno volí členy uýboru veřejného pořtiilku Radku
Filingerovou a Vítěalava Kapčuka.
Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce synkov-slemeno volí členy dopravního uýboru Milana veisera a
Vóclava Dvořáka.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
zastupitelsno obce synkov-slemeno volí členy stavebního výboru Milana veisera a
Luciu Valachovou.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Bod IV - Rozhodnutí o odměnách za r"ýkon funkcí neuvolněnÝch členůzastupitelstva:-)
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členůmzastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a naŤízeni vlády ó.3712003 Sb., o odměnách za qýkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskl.tovrina měsičníodměna ve qiši Kč 1000,--, a to
ode dne přijetí tohoto usnesení, Předsedající navrhl téžměsíčníodměnu za výkon
funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zékona o obcích). Místostarosta navrhuje a
souhlasí, aby mu byla poskytována měsíčníodměna ve výši 50 % nároku daného
příslušným naŤízením.Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány
žádnénávrhy a občanéobce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 píshl" n) zákona
o obcích stanoví odměnu za ýýkon íunkce neuvolněného člena zastupiíelstýa obce a
přeclsedy výboru ve uýši Kč 1000,-- měsíčně. Odměna bude poskytovóna ode dne
přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se -0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno v souladu s § 72 a § 84 otlsí 2 písm" n) 4dkona
o obcícll stanoví odměnu 7a výkon funkce místostarošq, jako neuvolněného člena
zasíupitelstýa obce ve výši Kč 6370,- měsíčně.Odměna bude poskytována ode dne
7volení do funkce místosta/os0).
Výsledek h|asování: pro - 9, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č, 23 bylo schváleno.

V - SchÝá|ení zástupce obce pro iednání v DSO Dolní Bě|á. Mikroregion
Rychnovsko. vodovodní sdruženícísařská studánka. ve sdruženísplAv a
Bod

v Euroregionu Glacensis.

noqými volbami do zastupitelstev obcí je nutné znor.u ustanovit zástupce, tj.
osobu, která bude obec Synkov-Slemeno zastupovat při jednáních ve svazcích, v nichž je
obec členem. Jsou to DSO Dolní Bělá, DSO Mikroregion Rychrrovsko, Vodovodní svaz
Císařská studánka, MAS SdruženíSPLAV a Euroregion Glacensis.

V souvislosti

s

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno ustanoýuje jako osobu pro x,astupování ve svazcích
DSO DoIní Bělá, DSO Mikroregion Rychnovsko, Votlovodní svaz Císařská studdnka,
Sdružení SPLAV a Euroregion Glacensis p. Vítěalava Kapčuka.
Výs|edek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usnesení č.24 bylo schváleno.

Firma ovocné sady synkov s.r.o. požádala o pronájem obecních pozemků v katastru synkov.
Záměr nakládat s obecními pozemky bude řádně zveřejněn.

Návrh asnesení:
Z_astupitelstvo obce Synkov-Slemeno schvaluje záměr pronajmout pozemky
Synhov dle se4,namu, kterll bude řádně zveřejněn.
Výsledek hlasování: pro - 8, proti- 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 25 bylo schváIeno.

v

katasíru

Bgd -V - Žádost o.s. Dubenecké údolío zařazení proiektu ..Rvbník na Borkách.. do
návrhu územníhoplánu obce svnkov-slemeno.
občanskésdružení Dubenecké údolíse sídlem v Ličně požádalo o zaiazeni proiektu ,.Rvbník
na Borkách" do ruíl,rhu územníhoplánu obce Sl,rrkov-Slemeno, Žádost tuáe postoup".ru
zpracovateli územního pltínu,

Ndvrh usnesení:
zastupitelstvo obce synkov-slemeno bere na vědomí fuídost o.s, Dubenecké útlolía jejich
žtídosío zařaxenf p76jglš1, ,Rybník na Botktích" do ndvrhu ÚPo se postupuje qracóvateli
ndvrhu nového územního pldnu obce Synkov-Skmeno,
Výsledek hlasování: pro - 9, proti- 0, zdrželi se - 0
Usneseni č. 26 bylo schváleno.

PříIohv zápisu:
1) Prezenční lisíina
2) Listina prokazujícísloženíslibu členůzastupitelstva obce

Zipis byl

vyhotoyen dne: 18.11.2010

Zapis ovate l : Radka Fil ingerov á

--,-lťá
,u

Ověřovatelé:

Starosta:

Razítko obce:

SYNKí;tl _ :

5}l0l li;ilrlv

!_:jl.a!::.i])
r,ii,t l,r,"::,r ,,l

okresRychnov,:,,i,::

Usnesení ze dne 15.12,2010:

Zastupitelstvo obce S},nkov-

S

lemeno schválilo:

jako usnesení č. 1 pravidla rozpočtovéhoprovizoria, kdy bude Obec Sl,rrkov_Slemeno
v období do schváení rozpoětu na rok 20,11 hradit nejnutnějšívýdaje spojené
:

s hospodařením

Obce Synkov-Slemeno,
jako usnesení č . 2 obecně závaznou lyhlášku č, 0l/2010, o místníchpoplatcích,
:jako usnesení č. 3 Program obnovy obce S}.rrkov-Slemeno na období 2011-2015,
: jako usnesení č. 4 rozpočtovéopaťení č. 4,
: jako usnesení č. 5 pronájem obecních pozemků dle smlouly ě. 2s1l20l1 a 27812011
firmě Ovocné sady Synkov s.r.o,,
:

:

jako usneseni č. 8

{ročni zptávl

o

činnósii-Ško-|yTď§tróffi,o." 2009-201o.

Zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno vzalo na vědomí:

jako usnesení č.6 zápis z dílěíhopřezkoumání hospodaření obce S},nkov-Slemeno za rok
2010,
které vede přes pozemky manž,
:

ffi]];XJ.#;í,

Zápis byl lyhotoven dne: 22.12.2010

Zapisovatel: Radka Filingerová

Ověřovatelé

:

s:T

Starosta:

Razítko obce:

oBEC

SYNKoV - SLEM!No
5ló 01 Ryclrncv nod Kněžnou
okres Rvchnov n. Kněž.

