OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 22.2.2012 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19,00
hod., ukončeno bylo ve 21,00 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
14.2.2012, 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“. 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 Petr BARNET a pan Luděk TUČKA,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 8/2012
ZO projednalo a určuje
a)

ověřovateli zápisu: pana Petra BARNETA a pana Luďka TUČKU.

b)

zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 8 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. 9/2012
ZO projednalo a schvaluje následující program 9.veřejného zasedání
I.

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.

II.

Projednání výpůjčky pozemků ve vlastnictví obce.

III. Zpráva o provedení inventury za rok 2011.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
•
•

v jednání je dotace kostel
12.3.2012 proběhne audit

Usn. ZO č. 10/2012
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

5. Projednání výpůjčky pozemků ve vlastnictví obce
Jedná se o pozemky, které (pokud se zrealizuje stavba obchvatu obce) budou součástí obchvatu.
Prozatím se jedná pouze o výpůjčku, prodej se bude schvalovat až po vyhotovení geometrických
plánů. Jedná se o výpůjčku ve prospěch Ústeckého kraje.
pozemková parcela č. 505/1 o výměře 2196 m2, k výpůjčce 118 m2
pozemková parcela č. 510 o výměře 2162 m2, k výpůjčce 568 m2
pozemková parcela č. 511 o výměře 7769 m2, k výpůjčce 85 m2
pozemková parcela č. 514 o výměře 2374 m2, k výpůjčce 1362 m2
pozemková parcela č. 517 o výměře 3219 m2, k výpůjčce 214 m2
pozemková parcela č. 535/4 o výměře 1260 m2, k výpůjčce 1 m2
pozemková parcela dle PK č. 535, k výpůjčce 164 m2
Usn. ZO č. 11/2012
ZO projednalo a schvaluje výpůjčku pozemků parc.č. 505/1, 510, 511, 514, 517, 535/4 a
PK 535 v k.ú. Siřejovice dle předloženého seznamu.
Hlasování:
7x pro
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

0x proti

6. Zpráva o provedení inventury za rok 2011
viz. Příloha

0x se zdržel

aktiva ve výši 28 873 682 Kč
pasiva ve výši 24 102 143 Kč
odpisy (oprávky) ve výši 2 457 420 Kč
Usn. ZO č. 12/2012
ZO projednalo a schvaluje zprávu o provedení inventury za rok 2011.
Hlasování:
7x pro
0x proti
0x se zdržel
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7. Diskuse
- příspěvek na vytápění pro občany obce
- co ostatní sochy v obci, je plánována oprava?
- informace o podaných žádostech o dotace
- parkování nákladních aut na komunikaci na skládku SONO
- auta v ulici za obch. paní Kuntošové
- z důvodu indispozice pana starosty bude zajištěn nový podpisový vzor a to pana Barneta (předseda
finančního výboru)
Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 21,00 hodin.
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:

8.
9.
10.
11.

12.

I. schvaluje:
Ověřovatele zápisu Petra BARNETA a Luďka TUČKU, zapisovatele Lenku FEIKLOVOU.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Program 8.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Výpůjčka pozemků parc.č. 505/1, 510, 511, 514, 517, 535/4 a PK 535 v k.ú. Siřejovice dle
předloženého seznamu.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Zprávu o provedení inventury za rok 2011.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

v Siřejovicích 25.2.2012

………………………………
Josef Krejza
starosta

……………………………….
Lenka Feiklová
místostarosta

………………………………

…………………………………

Petr Barnet
ověřovatel zápisu

Luděk Tučka
ověřovatel zápisu

