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které se konalo dne 10. 12. 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 ze 12. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Grégrová, p. Dvořák
Dále starosta předložil návrh programu 12. 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. Projednání rozpočtového provizoria.
4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
5. Diskuse
6. 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:
ZO odsouhlasilo prodej pozemků – Paulenovi, Jiráskovi. Pozemky je potřeba geodeticky
zaměřit.
Zajištěna deratizace.
Zakoupena nová sekačka, traktůrek a křovinořez – vše v rámci dotace.
Projednáno využití recyklátu na úpravu místních komunikací v obci.
Řešeny vícenáklady spojené s rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Dále navýšení
původního rozpočtu, změna střešní krytiny, změna zateplení, nové obložky dveří, dodělání
podkladních betonů, hydraulický výtah.
V průběhu ledna bude vytvořen plán kulturních akcí na rok 2009.
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 575 000 Kč na straně příjmů
ve výši 3 012 000 Kč na straně výdajů
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice rozpočtové změny schválilo.

3. Projednání rozpočtového provizoria.
Hlasování o schválení rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008.

4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce
viz. příloha

Hlasování o zprávě o kontrole hospodaření obce za I. pol. roku 2008:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o kontrole hospodaření obce za I. pol. roku 2008 schválilo.

5. Diskuse
Projednáno schválení smlouvy o převodu kostela a souvisejících pozemků do vlastnictví obce
Siřejovice.
Proběhlo jednání se zástupci SONA – obchvat obce.
Kvalita silnic – nový asfaltový povrch. V průběhu roku 2009 zajistí firma VHS opravu
asfaltových povrchů tzv. poprášením.
Projednáno umístění nových světel po obci.
Stížnost na propadlý chodník u Mašínů.
Stížnost pana Duška na praskliny v rodinném domku.
Řešit zákaz stání v ulici „U kostela“.
Pročištění dešťové kanalizace u obecního úřadu.
Stížnost p.Hejny na nový stav obrubníků a komunikací v obci, toto bude řešeno při předání
stavby na místě.
Vjezd Mirvaldovi.

6. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1. Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
2. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
3. Rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008.
4. Zajištění opravy starého traktůrku u spol. Mountfield.
5. Zprávu o kontrole hospodaření obce za I.pol. roku 2008.
6. Zprávu o inventarizaci majetku obce Siřejovice za rok 2008.
7. V případě výplaty peněz z výdajové pokladny starostovi obce za nákup materiálu pro
potřeby obecního úřadu, bude tuto skutečnost schvalovat místostarostka obce, která je
současně i popkladníkem obce.
Zastupitelstvo obce Siřejovice souhlasí:
S obsahem smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene mezí obcí a
římskokatolickou farností Čížkovice.
v Siřejovicích, dne 12. 12. 2008
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Dvořák
Zdeňka Grégrová
Starosta obce: Josef Krejza
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