Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 29. 06. 2008
které se konalo dne 25. 6. 2008
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,15 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané:

Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce, přítomné občany obce a hosty. Konstatoval, že zasedání
zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Hejnová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 10. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
2. Projednání rozpočtových změn obce.
3. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby „ Rekonstrukce
komunikací v majetku obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu
obce“
4. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce
budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt
5. Výběr zhotovitele na přípravné práce na fotbalovém hřišti k umístění buněk
6. Diskuse
7. Usnesení, Závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce Siřejovice byl schválen.

1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od posledního
zasedání.
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce.
Starosta obce informoval o činnosti zastupitelstva obce:
Nadále probíhá rekonstrukce v hasičské zbrojnici. (Výměna oken, úprava zdí a podlahy,
osvětlení).
Dále je zajišťováno přivedení telefonní linky, rozhlasu a internetu do OÚ II.
Reklamace osetí fotbalového hřiště šla na vrub firmě VHS. V průběhu července bude plocha
ošetřena hnojivem.
Firma LEN SERVIS s.r.o. zpracovává projekt ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky na
fotbalovém hřišti.
Hlasování o schválení zprávě o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Projednání rozpočtových změn obce.
dle návrhu účetní obce, viz. příloha
ve výši 505 000 Kč na straně příjmů
ve výši 370 000 Kč na straně výdajů
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce Siřejovice rozpočtové změny schválilo.

3. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci
stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce
Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení
vzhledu obce“
Výběr zhotovitele na rekonstrukci komunikací a budovy obecního úřadu bude zajišťovat spol. ISA
Teplice. Zastupitelstvo rozhodlo, že nebude brát v potaz firmy navržené SERVISEM a bude tak
revokovat usnesení ze dne 21.11.2007 o pověření starosty obce Siřejovice oslovením stavebních
firem pro výběrové řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce Siřejovice,
včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“. Jednalo se o stavební firmy: Horák –
stavební a obchodní společnost, s.r.o., Chládek a Tintěra, a.s., Šilhánek a syn, a.s., Insky spol.
s.r.o.
Na základě doporučení navrhl starosta se zástupkyní nově následující firmy:

1. Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Teplice
2. VODOSTAV spol. s r.o., Teplice
3. STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Beroun
4. KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem
5. HORIZONT KOMUNIKACE, s.r.o., Dubí
Hlasování o revokování usnesení zastupitelstva obce Siřejovice ze dne 21. 11. 2007 o pověření
starosty obce oslovením stavebních firem (seznam viz. výše) pro výběrové řízení na realizaci
stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a
vylepšení vzhledu obce“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice revokuje usnesení o pověření starosty obce oslovením stavebních
firem. Usnesení ze dne 21. 11. 2007.
Hlasování o navrženém novém výběru firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby
„Rekonstrukce komunikací v majetku obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení
vzhledu obce“:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo nový výběr firem k oslovení do výběrového řízení ve
složení, které bylo navrženo.

4. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci
stavby „Kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu v
Siřejovicích na multifunkční objekt“.
Na základě doporučení navrhl starosta se zástupkyní následující firmy:
1. JAN SMOLA, stavební firma, Litoměřice
2. VIDESTAV s.r.o., Litoměřice
3. COLORSTAV s.r.o., Litoměřice
4. STASPOL, spol. s r.o., Bohušovice n/O.
5. CHLOP s.r.o., Litoměřice
Hlasování o navrženém výběru firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby „Kompletní
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo výběr firem k oslovení do výběrového řízení ve složení,
které bylo navrženo.

5. Výběr zhotovitele na přípravné práce na fotbalovém hřišti

k umístění buněk.
Zastupitelstvo mělo k dispozici k výběru celkem 2 návrhy od firmy JAN SMOLA,stavební firma,
Litoměřice a VIDESTAV s.r.o., Litoměřice. Třetí firma svůj rozpočet nedodala.
1. Rozpočet fa. VIDESTAV s.r.o. ve výši 954 166 Kč
2. Rozpočet fa. JAN SMOLA ve výši 552 213 Kč
Jelikož byla cenová nabídka obou firem velmi rozdílná bylo starostou obce zajištěno porovnání obou
nabídek nezávislou osobou, která zjistila, že v nabídce firmy JAN SMOLA schází rozpočet na
dodávku a montáž zámkové dlažby, dodávku a montáž kanalizace a vodovodu, není zde poplatek
za uložení výkopku při montáži vodovodu a kanalizace a další vedlejší rozpočtové náklady. Dle
posuzovatele obou nabídek se jedná o rozdíl ve výši cca 325 850 Kč.
Hlasování o výběru zhotovitele na přípravné práce na fotbalovém hřišti:
Pro firmu VIDESTAV s.r.o.: 6
Proti:1 (p.Dvořák)
Zdržel se: 0
Pro firmu JAN SMOLA: 1 (p.Dvořák)
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo zhotovitele na přípravné práce na fotbalovém hřišti, a to
firmu VIDESTAV s.r.o.

6. Diskuse
Garáž pro traktůrek u obecního úřadu bude při rekonstrukci budovy obecního úřadu odstraněna.
Prozatím není nové stanoviště pro traktůrek.
Starosta se zástupkyní zajistí soupis všech věcí v garáži. Tyto věci budou nabídnuty občanům k
odkoupení.

7. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1. Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
2. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
3. Revokuje usnesení ze dne 21.11.2007 o pověření starosty obce Siřejovice oslovením
stavebních firem pro výběrové řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku
obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“. Jednalo se o
stavební firmy: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Chládek a Tintěra, a.s.,
Šilhánek a syn, a.s., Insky spol. s.r.o.
4. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby „ Rekonstrukce
komunikací v majetku obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu
obce“, v tomto složení:
a) Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Teplice
b) VODOSTAV spol. s r.o., Teplice
c) STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Beroun
d) KOMASTAV DS s.r.o., Ústí nad Labem

e) HORIZONT KOMUNIKACE, s.r.o., Dubí
Registrační číslo projektu: 07/002/3211a/342/001607
5. Výběr firem k oslovení do výběrového řízení na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce
budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“, v tomto složení:
1. JAN SMOLA, stavební firma, Litoměřice
2. VIDESTAV s.r.o., Litoměřice
3. COLORSTAV s.r.o., Litoměřice
4. STASPOL, spol. s r.o., Bohušovice n/O
5. CHLOP s.r.o., Litoměřice
Registrační číslo projektu: 07/002/3212a/342/000485.
6. Jako zhotovitel na přípravné práce na fotbalovém hřišti k umístění buněk s tím, že před
započetím bude rozsah prací ještě upraven, byla schválena firma VIDESTAV s.r.o.,
Litoměřice
v Siřejovicích, dne 29. 6. 2008
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Hejnová
Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza

TISK

