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Zastupitelstvo obce Syrovín
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Syrovín,
konaného dne 25.9. 2019, od 18:00 hodin na Obecním úřadě Syrovín
A. Zahájení
A. 1. Vlastní zahájení
Jednání zahájil v 18:00 starosta obce Ladislav Halámek přivítáním všech přítomných. Starosta
konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích, o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla
na stacionární úřední desce Obecního úřadu Syrovín zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ obce Syrovín.
A. 2. Prezence a ověření zápisu z minulého jednání
Na jednání je přítomno 7 členů obecního zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení
schopné.
Omluvení členové zastupitelstva obce:
Nepřítomní členové:
A. 3. Informace o ověření zápisu z minulého jednání
Starosta dále vyhlásil, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 8. 2019 byl
řádně ověřen, zveřejněn a je předložen zastupitelstvu k nahlédnutí.
A. 4. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu zastupitele Pavla Švece a Zbyňka Mrkuse jako
zapisovatele Marii Halámkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín určuje ověřovatele zápisu zastupitele: Pavla Švece a Zbyňka
Mrkuse, jako zapisovatele Marii Halámkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 1 / A. 4. – bylo schváleno.

Zdrželi se:

B. 1. Vlastní program jednání:
Předsedající navrhl následující program jednání:
1. Zahájení
2. Informace k projektu odkanalizování obce – pracovní návrh hlavních řádů splaškové
kanalizace – projekt DUR
3. Schválení podpisu smlouvy s ing. arch. Vladimírem Dujkou, Zlín, na realizaci Změny č.1
Územního plánu Syrovína
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4. Schválení podpisu smlouvy s KLIMABOOT s.r.o. Hodonín na realizaci projektu „Odsávání
výfukových plynů“
5. Informace k projektům „Obnova hřiště u bývalé školy „Oprava hřbitovní zdi – I. etapa“,
„Oprava propustku potoku Syrovinky“
6. Schválení nákupu nových kovových roštů na opravu překopu vozovky u OÚ
7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, z.s. ZO Bzenec
9. Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p.č. 891 ( cca 50 m² )
10. Nabídka prodeje nepotřebné vlečky
11. Žádost o prodej pozemku z majetku obce 709/4,
714/48,714/40,714/36,711/3,710,202/3
12. Dotace z rozpočtu JmK na projektovou dokumentaci „Splašková kanalizace DSO ČOV
Syrovinka – Dokumentace pro územní rozhodnutí“
13. Projekt „Revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovín“ v dotačním program EFEKT
2020
14. Diskuse
15. Závěr
Zastupitelstvo obce SYROVÍN s ch v a l u j e program jednání.
Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 1 / B. 1. – bylo schváleno.
B. 2. Informace k projektu odkanalizování obce – pracovní návrh hlavních řádů splaškové
kanalizace – projekt DUR
Starosta informoval zastupitele o pracovním návrhu hlavních tras nové splaškové kanalizace.
Pracovní návrh tras splaškové kanalizace bude umístěn v zasedací místnosti OÚ k nahlédnutí.
Zastupitelstvo obce SYROVÍN bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Usnesení č. 2 / B. 2. – neprojednáno.

Zdrželi se:

B. 3. Schválení podpisu smlouvy s ing. arch. Vladimírem Dujkou, Zlín na realizaci Změny č.1
Územního plánu Syrovína
Starosta informoval ZO o ukončení výběrového řízení na realizaci Změny č.1 Územního plánu
Syrovín. Byly osloveny 3 firmy, zúčastnily se dvě firmy výběrového řízení. Za ekonomicky
nejvhodnější byla vybrána cenová nabídka ing. arch. Vladimíra Dujky, Zlín s nabídkovou
cenou 338 800 vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, s ch v a l u j e uzavření smlouvy s ing. arch. Vladimírem Dujkou na realizaci Změny č.1
Územního plánu Syrovína na částku 280 000 Kč bez DPH (338 800 Kč vč. DPH) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti:

Zdrželi se:
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Usnesení č. 3 / B. 3. – bylo schváleno.

B. 4. Schválení podpisu smlouvy s KLIMABOOT s.r.o. Hodonín na realizaci projektu
Odsávání výfukových plynů
Starosta informoval ZO o nové cenové nabídce na realizaci odtahu kouřových plynů, která
splňuje zákonné požadavky hasičů. Původní cenová nabídka byla na 91 140 Kč, současná
nabídka je ve výši 158 635 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, s ch v a l u j e výběr a podpis smlouvy s firmou KLIMABOOT s.r.o Hodonín na realizaci
projektu Odsávání výfukových plynů u JSDH na částku 131 103 Kč bez DPH (158 635 Kč
vč. DPH).
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 / B. 4. – bylo schváleno.

Proti:

Zdrželi se:

B. 5. Informace k projektům Obnova dětského hřiště u bývalé školy, Oprava hřbitovní zdi –
I. etapa a Oprava propustku potoku Syrovinky
Zastupitelka Marie Halámková informovala ZO o realizaci projektů.
Obec Syrovín získala finanční prostředky z MMR ČR na projekt „Obnova propustku potoku
Syrovinky“. Díky dotaci bude provedena oprava propustku. Na propustku bude nahrazena
nevyhovující pojízdná vrstva vozovky a obnoveno ocelové zábradlí včetně říms. Přiléhající
komunikace v napojení z obou stran bude v napojení vyměněna v celé konstrukci. Koryto
potoka v místě propustku do vzdálenosti 4 m bude zpevněno vrstvou lomového kamene.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Proběhlo 1. kolo výběrového řízení, přišla
pouze jedna cenové nabídka, výběrové řízení bylo zrušeno a vyhlášeno 2. kolo výběrového
řízení s novými zadávacími podmínkami – změna mostního zábradlí dle požadavku
dopravního inspektorátu Policie ČR, změna realizace 1. 11. 2019 – 30.6.2020. Byly osloveny 4
firmy, přišly 2 cenové nabídky.
Zadavatel na základě provedeného hodnocení vybral ekonomicky nejvhodnější nabídku, a to
nabídku účastníka DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 530 152,12 Kč vč. DPH. Na MMR ČR byly ze strany obce zaslány veškeré
potřebné dokumenty k vydání rozhodnutí o přidělení dotace.
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací do 30. 6. 2020. Výše dotace po výběru
dodavatele stavby činí 208 874,- Kč. Vlastní zdroje činí 321 278,12 Kč. Celkové výdaje
projektu činí 530 152,12 Kč po výběrovém řízení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Syrovína na základě § 84 a § 85 zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích
/obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e průběh výběrového řízení, podpis
smlouvy s dodavatelem stavebních prací, postup prací na projektu “Obnova propustku
potoku Syrovinky“ a dále zastupitelstvo s ch v a l u j e dofinancování projektu z vlastních
zdrojů ve výši 321 278,12 Kč.
Výsledek hlasování: Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č. 5 / B. 5. 1 – schváleno
Obec Syrovín získala finanční prostředky z MMR ČR na projekt “Obnova hřbitovní zdi Syrovín
I. etapa“. Oprava stávajícího zděného oplocení v délce 34,95 bm bude řešena novým
základem s podezdívkou z tvarovek ztraceného bednění vylitých betonovou směsí a vyzdívka
z lícovaných cihel. Dešťové vody budou svedeny drenážním potrubím do vsakovací jímky,
která není součástí projektu.
Proběhlo 1. kolo výběrového řízení na dodavatele stavby, přišla pouze jedna cenové nabídka,
výběrové řízení bylo zrušeno a vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení s novými zadávacími
podmínkami – změna termínu realizace 1. 11. 2019 – 30.6.2020. Byly osloveny 4 firmy, přišly
2 cenové nabídky.
Zadavatel na základě provedeného hodnocení vybral ekonomicky nejvhodnější nabídku, a to
nabídku účastníka Stav-Armo spol. s r.o., Uherské Hradiště s nejnižší nabídkovou cenou ve
výši 590 783,90 Kč vč. DPH. Na MMR ČR byly ze strany obce zaslány veškeré potřebné
dokumenty k vydání rozhodnutí o přidělení dotace.
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací do 30. 6. 2020. Výše dotace po výběru
dodavatele stavby činí 413 548,- Kč. Vlastní zdroje činí 177 235,90 Kč. Celkové výdaje
projektu činí 590 783,90 Kč po výběrovém řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovína na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb.
zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e průběh
výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem stavebních prací,postup prací na projektu
“Obnova hřbitovní zdi Syrovín I. etapa“ a dále zastupitelstvo s ch v a l u j e dofinancování
projektu z vlastních zdrojů ve výši 177 235,90 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č. 5 / B. 5. 2 – schváleno
Obec Syrovín získala finanční prostředky z MMR ČR na projekt „Obnova dětského hřiště u
bývalé školy“. Na hřišti bude vybudována herní sestava „Dvě věže“, houpadlo na pružině,
opraveno stávající pískoviště, umístěny 2 lavičky s opěradly, odpadkový koš a informační
tabule. Součástí projektu je také výsadba jedlých keřů bobulovin v areálu zahrady a umístění
domečku pro hmyz.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele zakázky. Byly osloveny 4 firmy, výběrového řízení se
zúčastnily 2 firmy.
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Zadavatel na základě provedeného hodnocení vybral ekonomicky nejvhodnější nabídku a to
nabídku účastníka Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
228 204,79 Kč vč. DPH. Na MMR ČR byly ze strany obce zaslány veškeré potřebné dokumenty
k vydání rozhodnutí o přidělení dotace.
Předpokládaný termín ukončení projektu do 31.12.2019. Výše dotace po výběru dodavatele
stavby činí 147 975,- Kč. Vlastní zdroje činí 80 229,79 Kč. Celkové výdaje projektu činí
228 204,79 Kč po výběrovém řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovína na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb.
zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e průběh
výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem zakázk, prací postup prací na projektu
“Obnova dětského hřiště u bývalé školy“ a dále zastupitelstvo s ch v a l u j e dofinancování
projektu z vlastních zdrojů ve výši 80 229,79 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č. 5 / B. 5. 3 – schváleno

B. 6. Schválení nákupu nových kovových roštů na opravu překopu vozovky u OÚ
Starosta informoval ZO o záměru nákupu nových ocelových roštů na opravu komunikace
před OÚ. Cenová nabídka na pořízení roštů je v tuto chvíli okolo 25 000 Kč. Bude prověřena
vhodnost nabízeného typu roštů pro komunikaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb.
zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e nákup nových
roštů na opravu komunikace před OÚ.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 6 / B. 6. – schváleno.

Proti:

Zdrželi se:

B. 7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka
NN
Starosta předložil ZO žádost p. B. o schválení dokumentace přípojky NN k novostavbě jejich
přístavby RD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb.
zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e zřízení věcného
břemene na pozemku parc. 146/8 k. ú. Syrovín, obec Syrovín, LV 10001, oprávněné paní E.B.,
za účelem umístění kabelového vedení NN a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene.
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Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 7 / B. 7. – schváleno.

Proti:

Zdrželi se:

B. 8. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro Český svaz včelařů, z.s. ZO Bzenec
Starosta předložil žádost Českého svazu včelařů, z. s. ZO Bzenec o příspěvek na činnost ve
výši 5 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb.
zákona o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e finanční
příspěvek na činnost spolku Český svaz včelařů, z.s. ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 8 / B. 8. – schváleno.

B. 9. Žádost o odkoupení části obecního pozemku – p.č. 891 (cca 50 m²)
Starosta předložil ZO žádost od paní H. na odkoupení části obecního pozemku p.č. 891 (cca
50 m²).
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Usnesení č. 9 / B. 9. – neprojednáno.

Zdrželi se:

B. 10. Nabídka prodeje nepotřebné vlečky
Starosta navrhl nabídnout k odprodeji vlečku formou obálkovou metodou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 84 zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní
zřízení/ ve znění pozdějších předpisů souhlasí s prodejem nepotřebné vlečky obálkovou
metodou. Prodej bude uskutečněn za nejvyšší nabídnutou cenu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 10 / B. 10. – odsouhlaseno.
B.11 Žádost o prodej pozemku z majetku obce
709/4,714/48,714/40,714/36,711/3,710,202/3
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 84, zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní
zřízení/ ve znění pozdějších předpisů
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Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Usnesení č. 11 / B. 11. – neprojednáno.

Zdrželi se:

B.12 Dotace z rozpočtu JmK na projektovou dokumentaci „Splašková kanalizace DSO ČOV
Syrovinka – Dokumentace pro územní rozhodnutí“
V červnu byla podána žádost o dotaci ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK,
podprogram „Podpora projektů podporujících snížení znečistění povrchových vod“, na
vypracování projektové dokumentace, která řeší komplexní odvádění a čistění odpadních
vod produkovaných v rámci stávající zástavby s trvale bydlícími obyvateli na území obce
Syrovín JMK. Jedná se o projektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR).
Celkové uznatelné náklady činí 299 255 Kč. Požadovaná dotace ve výši 269 329 Kč (90 %).
Dotace byla odsouhlasena JMK v plné požadované výši, tj. 269 329 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 85 zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní
zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK, podprogram „Podpora projektů podporujících
snížení znečistění povrchových vod“, na vypracování DÚR ve výši 269 329 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a administrací projektu „ Splašková kanalizace DSO ČOV
Syrovinka – Dokumentace pro územní rozhodnutí“.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 12 / B. 12. – schváleno.

Zdrželi se:

B. 13 Projekt „Revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovín“ v dotačním program EFEKT
2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o dotaci v
rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021- Program EFEKT II.
pro rok 2020, aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího
systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou
způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
Maximální výše dotace je 2 mil. Kč, max. výše dotace způsobilých výdajů je 50 %, jedná se o
investiční dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Syrovín na základě § 85 zákona č. 128 /2000 Sb. zákona o obcích /obecní
zřízení/ ve znění pozdějších předpisů s ch v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt
„Revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovín“ v rámci výzvy MPO Státního programu na
podporu úspor energie na období 2017-2021 – Programu EFEKT II pro rok 2020 a pověřuje
starostu administrací žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 13 / B. 13. – schváleno

Zdrželi se:
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Diskuse
Je požadavek na vývoz elektroodpadu, stavební sutě a železa ze sběrného dvora.

B. 14. Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 25.9. 2019
Zapisovatel: Bc. Marie Halámková

……………………………………………..

Ověřovatelé: Pavel Švec

……………………………………………..

Starosta:

Zbyněk Mrkus

……………………………………………..

Bc. Ladislav Halámek

……………………………………………..
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