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které se konalo dne 28. 1. 2009
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,25 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. Hejnová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 13. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
2. Projednání rozpočtu obce na rok 2009.
3. Zpráva o inventarizaci majetku obce.
4. Diskuse
5. 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 probíhají další jednání o obchvatu obce Siřejovice ve spolupráci se společností
SONO.
Po rekonstrukci veřejného osvětlení byla v obci umístěna další nová světla VO. U autobusové
čekárny nové světlo VO umístěno nebude, v průběhu roku 2009 zde bude dokončen nový
přechod s novým osvětlením.
Chodník u Mašínů opraven.
V plánu zůstává i nadále čištění dešťové kanalizace v obci.
Proběhla příprava inventury majetku obce.
Připravujeme nový plán kulturních akcí pro rok 2009.
Vyúčtování dokončené rekonstrukce komunikací je posunuto na termín březen 2009.
Projednán příspěvek 2000 Kč Svazu tělesně postižených.
Projednána změna územního plánu obce Siřejovice – obchvat obce.
Schválena rekonstrukce zelené plochy ve svahu.
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 rozpočtu obce Siřejovice na rok 2009.
dle návrhu viz. příloha
Hlasování o schválení rozpočtu obce Siřejovice na rok 2009:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice rozpočet pro rok 2009 schválilo.

3. Zpráva o inventarizaci majetku obce.
Složení inventarizační komise: p. Dvořík, p. Krejza, p. Kuntoš
Konstatován majetek obce ve výši 16 588 750 Kč.

4. Diskuse
Lampa veřejného osvětlení u p. Hůlka (špatné osvětlení ulice od hostince).
V řešení zákaz stání v ulici „U kostela“.
Stav pomníku před hřbitovem.
Topení pevnými palivy, diskuse na téma „příspěvky pro občany, kteří využívají k vytápění RD
pouze plyn“.
Důsledněji kontrolovat kdo a kolik kupuje lístků na vývoz komunálního odpadu.

Stav „rozježděných“ komunikací v obci.
Získávání dotací z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1/2009 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt –
CzechPOINT – kontaktní místo v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v
územní veřejné správě, výzva č. 02 EGoverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.
2/2009 Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
3/2009 Rozpočet obce Siřejovice na rok 2009.
4/2009 Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2008.
5/2009 Smlouvu o dílo na vypracování změny č.1 územního plánu obce Siřejovice.
v Siřejovicích, dne 30. 1. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Hejnová
Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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