Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 11. 07. 2011
konaného dne 4. července 2011 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,30 hod.
Jednání vedl do starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: dle prezenční listiny

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájil v 19.00 hod. starosta obce Josef Krejza, v úvodu jednání ZO přivítal členy ZO a
přítomné občany.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že informace o konání zasedání byla
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Siřejovicích dne
27.6.2011, tedy v souladu s tímto ustanovením uvedeného zákona byla informace o jeho konání
publikována po dobu nejméně 7 dní předcházejících našemu zasedání. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu
s ustanoveními §91 a §93 zákona o obcích.
Dále starosta obce konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
V tomto bodě byli navrženi ověřovatelé zápisu: pan František HAMERLE a pan Luděk TUČKA,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 35/2011
ZO projednalo a určuje
a) ověřovateli zápisu: pana Františka HAMERLEHO a pana Luďka TUČKU.
b) zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usn. ZO č. 36/2011

ZO projednalo a schvaluje následující program 5.veřejného zasedání
I. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
II. Vydání změny č.1 územního plánu obce Siřejovice formou OOP
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
projednáno zakoupení nového postřikovače v ceně do 2 500 Kč
projednána instalace čerpadla do studny v ceně
zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost šipkařů, zatím nebylo vydáno jednotné stanovisko
zázemí u klubu seniorů bude dokončeno v termínu do konce července 2011
u rybníka položen nový travnatý koberec
zajištěno potvrzení bezdlužnosti a podána nová žádost na úřad práce v Litoměřicích o
pracovníka VPP
dne 7. 7. 2011 se uskuteční schůzka s panem Manželem (vlastník „Větráku“)
zastupitelstvo bere na vědomí žádost fotbalového klubu Jenčic o pronájem hřiště
starosta informoval zastupitelstvo obce o ukončení akce „oprava vodních záchytných nádrží“,
dotace je vedena na MMR pod evidenčním číslem 217D117006018, dne 30.5.2011 bylo
zahájeno přejímací řízení, závady a nedodělky – nejsou dokončeny terénní úpravy, doplacen
podíl obce, vlastní vyúčtování proběhne do 30.11.2011
klubovna mládeže – častější kontroly chodu klubovny ze strany zastupitelů
Usn. ZO č. 37/2011
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

5. Vydání změny č.1 územního plánu obce Siřejovice ve
formě opatření obecné povahy s odůvodněním
viz. příloha
Zastupitelstvo obce Siřejovice vydalo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 a § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů ÚP.
Předmětný ÚP, ve formě OOP, vymezuje následující plochy v katastrálním území Siřejovice:
Silnice II. třídy
Doprovodná a izolační zeleň
Hranice lokálního biocentra
plochy zemědělské
zrušení návrhové plochy č.I
úprava návrhových ploch ve stávající územně plánovací dokumentaci
Usn. ZO č. 38/2011
ZO projednalo a vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, změnu č.1 územního plánu
obce Siřejovice ve formě opatření obecné povahy, skládající se z výroku a odůvodnění.

Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 38 bylo schváleno.

6. Diskuse
stav místní komunikace v obci, olej na komunikaci zasypán sorbentem pracovníky SÚS
Litoměřice
stížnost na „odpadky“ – malé dětské hřiště, prostor u hřbitova, instalace kamerového systému
připomínka ohledně probíhající digitalizace v obci  digitalizace bude probíhat postupně,
hranice pozemků budou po zaměření s vlastníky konzultovány, čas a místo bude včas
zveřejněno na úřední desce, případně vyhlášeno rozhlasem
Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 20,30 hodin.

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
I. schvaluje:
35. Ověřovatele zápisu Františka HAMERLEHO a Luďka TUČKU, zapisovatele Lenku
FEIKLOVOU.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
36. Program 5.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
37. Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
38. Vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, změnu č. 1 ÚP Siřejovice ve
formě opatření obecné povahy, skládající se z výroku a odůvodnění. Součástí odůvodnění je
rozhodnutí o námitkách došlých k předmětné změně a jejich odůvodnění.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
v Siřejovicích 11. 7. 2011
Josef Krejza, starosta
Ing. Lenka Feiklová, místostarosta
JUDr. František HAMERLE a Luděk TUČKA, ověřovatelé zápisu
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