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které se konalo dne 4. 11. 2009
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,20 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1
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 17. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Krejčová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 17. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Informace o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
2. Seznámení občanů obce Siřejovice s upraveným záměrem „Logistika Siřejovice“.
3. Projednání rozpočtových změn.
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: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce Siřejovice byl schválen.

1. Informace 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:
dokončeno parkoviště před obecním úřadem
v řešení je další kontejner určený pouze k ukládání zeleně
v řešení pozemky obce
v platnosti je darovací smlouva na kostel, dle které je obec Siřejovice vlastníkem kostela sv.
Bartoloměje
otevřen klub seniorů
projednán úklid obecního úřadu
zakoupeny nové koše na psí exkrementy
pokračuje rehabilitační cvičení
na 20. 12. naplánováno „Vánoční setkání“ v kostele sv. Bartoloměje
11.11. proběhne dražba objektu r.Šverhartových, na dluh obci ve výši 63 000 Kč je vydán
platební poukaz
vnitřní audit
v řešení je přehlednost v zatáčce u Tučků
kontrola usnesení – fa. Pytloun zajistila úpravu keřových ploch; odměna právníkovi obce je v
souladu se sazbami odměn advokátů dle par.3 zák. č. 484/2001; výsadba kolem skládky
SONO byla dokončena v listopadu 1996, problémem je okus stromků zvěří. Zda byla výsadba
dokončena v souladu s projektem, lze jen těžko posoudit, ze zástupců obce se v roce 1996
kolaudace nikdo nezúčastnil.
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Seznámení občanů obce Siřejovice s upraveným záměrem
„Logistika Siřejovice“
viz. příloha, vyvěšeno na úřední desce.

3. Projednání rozpočtových změn
viz. příloha
971 300 snížení na straně příjmů (nepředpokládá se příjem z dobývacího prostoru).
319 100 na straně výdajů.
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

4. Diskuse
Neupravená zelená plocha za hostincem.
Propadlé dlaždice na hřbitově.

Stav některých hrobů na hřbitově.
Kuřice – probíhá EIA řízení k umístění slepiček v objektu bývalého prasečáku. Celkem by se
jednalo o 35 000 kusů s vyskladňovací dobou 3 měsíce/2x do roka.
Logistika – dle požadavků občanů obce je záměr logistiky překreslen s umístěním obchvatu
obce. Záměr bude podroben referendu, vyvěšeno na úřední desce.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
30/2009 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
31/2009 Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
32/2009 Schvaluje výběr nové uklízečky obecního úřadu, p.Lucie Veselá.
33/2009 Schvaluje vstup obce Siřejovice do spolku pro Obnovu venkova ÚK.
34/2009 Schvaluje vyhlášení referenda na „Logistiku Siřejovice“ v termínu do konce ledna
2010.
Referendum se uskuteční v malé zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích,
znění otázky: „Souhlasíte s umístěním logistického centra v katastru obce Siřejovice“?
Referendum se uskuteční na základě předloženého záměru investora, který hodlá po
projednání umístit logistiku v katastrech obcí – Lukavec, Lovosice a Siřejovice. V
Siřejovicích záměr vyžaduje změnu územního plánu obce.
Odhad nákladů spojených s provedením místního referende je do 5 000 Kč a v případě
kladného přijetí záměru občany naší obce, bude záměr zapracován do územního plánu
obce Siřejovice.
35/2009 Schvaluje novou žádost o zvýšení měsíční platby za používání komunikace na
skládku SONO.
36/2009 Schvaluje, aby byla socha Krista a socha sv. Anny, které jsou umístěny na pozemku
parc.č. 498/1 v k.ú. Siřejovice a jsou ve vlastnictví obce, zapsány do majetku obce s poč.
cenou 100 000 Kč. Cena bude dále navyšována dle restaurátorských prací.
Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0
v Siřejovicích, dne 16. 11. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Hana Krejčová, Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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