Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 29. 01. 2010
které se konalo dne 27. 1. 2010
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,00 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 6 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 19. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Krejčová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 18. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Informace o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
2. Projednání rozpočtu obce na rok 2010.
3. Diskuse.
4. Usnesení, Závěr.
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 6
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:

zastupitelstvem sestaven návrh rozpočtu na rok 2010
zpracováván plán kulturních akcí
proběhla inventarizace
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Projednání rozpočtu obce Siřejovice na rok 2010
viz. příloha,
příjmy ve výši 9 098 400 Kč
výdaje ve výši 7 084 500 Kč
Hlasování o schválení rozpočtu obce Siřejovice na rok 2010, bez výhrad:
Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočet obce Siřejovice na rok 2010, bez výhrad.

3. Diskuse
Řešení stížností, které jsme zaznamenali v souvislosti s uzavřením silnice II/247 ve směru
LovosiceSiřejovice. Silnice byla uzavřena z důvodu rekonstrukce.
Stav zeleně v okolí obce, proč je v okolí obce málo zeleně a obec se nestará o rozšiřování
těchto ploch.

4. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
1/2010 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
2/2010 Schvaluje rozpočet obce Siřejovice na rok 2010, bez výhrad.
3/2010 Schvaluje, z důvodu prodlení proplácení dotací ze SZIF Ústí nad Labem, požádat
obec Vrbičany o novou půjčku ve výši 1 mil. Kč.
4/2010 Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kostela.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
v Siřejovicích, dne 29. 1. 2010
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Hana Krejčová, Jiří Kuntoš

Starosta obce: Josef Krejza
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