OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
ze 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19,00
hod., ukončeno bylo ve 20,15 hod.
Jednání vedl do starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 1
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
18.9.2012, 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 ustanovením §93
zákona o obcích.
Dále starosta obce konstatoval, že je přítomno 6 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 paní Jana NAJMANOVÁ,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 31/2012
ZO projednalo a určuje
a)

ověřovateli zápisu: pana Petra BARNETA a paní Janu NAJMANOVOU.

b)

zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Dále předsedající podal ZO návrh, aby byl navržený pořad jednání zveřejněný na úřední desce
obecního úřadu doplněn o následující body:

„Schválení smlouvy na úpravu stanoviště na kontejner na bioodpad“
„Schválení smlouvy na restaurování sochy sedícího Krista“.
„Schválení aktualizace rozvojové strategie obce Siřejovice“
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 32/2012
ZO projednalo a schvaluje následující program 12.veřejného zasedání
I.

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.

II. Projednání zprávy z kontroly hospodaření za 1. pol. roku 2012.
III. Schválení smlouvy na opravu opěrné zdi na malém dětském hřišti.
IV. Pověření starosty obce k podpisu dohody o poskytnutí dotace na rekonstrukci kostela sv.
Bartoloměje v Siřejovicích.
V. Projednání rozpočtových změn.
VI. Doplnění programu veřejného zasedání o schválení smlouvy na úpravu stanoviště na
kontejner na bioodpad – firma Videstav, s.r.o..
VII. Doplnění programu veřejného zasedání o schválení smlouvy týkající se restaurátorského
zákroku – socha sedícího Krista – Ing. Kynclová.
VIII. Doplnění programu veřejného zasedání o aktualizaci rozvojové strategieobce Siřejovice.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

probíhají restaurátorské práce na soše sv. Anny
proběhlo výběrové řízení na oparvu opěrné zdi na malém dětském hřišti
proběhlo výběrové řízení na úpravu stanoviště na kontejner na bioodpad
získána dotace na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje
máme novou uklízečku na úklid obecního úřadu, klubu seniorů a autobusové zastávky
proběhla oprava komunikace II. u pana Hůlky
i nadále v řešení komunikace u pana Hašlara
v jednání umístění kamer po obci
v jednání schůzka se zástupci Lafarge Cement, a.s.
v jednání stav strouhy za panem Jiráskem a Paulenem (v současné době strouha změnila
vlastníka, je jím Pozemkový fond ČR)
dne 12.10. a 13.10. proběhnou krajské a senátní volby
starosta se zúčastnil členské schůze honební společnosti WINDSOR
oprava aut na chodníku u Grégrů
dorazila odpověď na dopis odeslaný ŘSD ohledně stavu komunikace Lovosice x Siřejovice
proběhlé akce: setkání seniorů, posvícení, nohejbal

Usn. ZO č. 33/2012
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

5. Projednání zprávy z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku
2012
viz. příloha
Usn. ZO č. 34/2012
ZO projednalo a schvaluje zprávu z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku
2012.
Hlasování:
6x pro
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

6. Projednání smlouvy na opravu opěrné zdi na malém dětském hřišti
V rámci zakázky došlo k obeslání celkem 3 uchazečů:
1)
spol. Jan Smola
2)
spol. VIDESTAV, s.r.o.
3)
spol. Chládek & Tintěra, s.r.o.
V daném termínu dorazila na obecní úřad pouze 1 nabídka v uzavřené obálce, ostatní dva oslovení
uchazeči se výběrového řízení písemně vzdali. Jelikož výběrové řízení spěchalo – je nutné podepsat z
poskytovatelem dotace smlouvu a nejpozději v termínu do 30.9.2012 předložit rozpočet akce,
zastupitelé souhlasili s otevřeném této jediné nabídky a schválili uzavření smlouvy s firmou
VIDESTAV, s.r.o. Cenová nabídka ve výši 150 326 Kč.
Usn. ZO č. 35/2012
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na opravu opěrné zdi se spol. Videstav, s.r.o.,
schvaluje tedy jedinou nabídku, která dorazila a zároveň schvaluje svoji spoluúčast na akci.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 35 bylo schváleno.

7. Pověření starosty obce k podpisu dohody poskytnutí dotace na rekonstrukci
kostela sv. Bartoloměje v Siřejovicích
Dne 14.9.2012 nám bylo SZIF Ústí nad Labem oznámeno, že jsme získali dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR, na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje a zároveň byl starosta vyzván k
podpisu dohody.

Usn. ZO č. 36/2012
ZO projednalo a pověřuje starostu obce Siřejovice k podpisu dohody o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR (rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje).
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo a projednalo zajištění výběrového řízení na rekonstrukci kostela
sv. Bartoloměje, vše bude zajištěno firmou Agentura Prome, s.r.o.
Usn. ZO č. 37/2012
ZO projednalo a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci kostela sv.Bartoloměje,
výběrové řízení bude zajišťovat spol. Agentura Prome, s.r.o.
Hlasování:

5x pro

1x proti (p.Ha)

0x se zdržel

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

8. Projednání rozpočtových změn
viz. příloha

Usn. ZO č. 38/2012
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

9. Doplnění programu veřejného zasedání o schválení smlouvy na úpravu
stanoviště na kontejner na bioodpad
V rámci zakázky došlo k obeslání celkem 3 uchazečů:
1)
spol. Jan Smola
2)
spol. VIDESTAV, s.r.o. - cena 124 379 Kč
3)
spol. Pavel Bojko
V daném termínu dorazila na obecní úřad pouze 1 nabídka v uzavřené obálce, od ostatních dvou
uchazečů nabídky nedorazily. Jelikož je daná akce investována pouze z rozpočtu obce a není spěchat,
došlo k oslovení ještě dalších dvou uchazečů:
4)
spol. Daniel Vršata, Provádění staveb – cena 161 806,80 Kč
5)
spol. NETS s.r.o. - cena 142 260 Kč
Po otevření všech tří obálek ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou VIDESTAV,
s.r.o., schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.

Usn. ZO č. 39/2012
ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Schválení smlouvy na úpravu
stanoviště na kontejner na bioodpad“.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 39 bylo schváleno.

Usn. ZO č. 40/2012
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na úpravu stanoviště na kontejner na bioodpad s
firmou VIDESTAV, s.r.o., schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 40 bylo schváleno.

10.Doplnění programu veřejného zasedání
restaurování sochy sedícího Krista

o

schválení

smlouvy

na

Předloženy celkem 3 nabídky:
1) MgA. Václav Štochl – konečná cena 142 500 Kč
2) MgA. Jan Kracík – konečná cena 216 042 Kč
3) MgA. Markéta Kynclová – konečná cena 139 500 Kč
Usn. ZO č. 41/2012
ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Schválení smlouvy na
restaurování sochy sedícího Krista“.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

Usn. ZO č. 42/2012
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na restaurování sochy sedícího Krista s MgA.
Markétou Kynclovou, schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

11. Doplnění programu veřejného zasedání o aktualizaci rozvojové strategie
obce.

V letošním roce byl zakoupen objekt čp. 61, do budoucna je tedy třeba řešit využití a dále je v řešení
prostor návsi a plocha u rybníka.
Usn. ZO č. 43/2012
ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Aktualizace rozvojové strategie
obce Siřejovice“.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 43 bylo schváleno.

Usn. ZO č. 44/2012
ZO projednalo a schvaluje aktualizaci rozvojové strategie obce Siřejovice, která bude nově
doplněna o rekonstrukci objektu čp. 61 a o úpravu návsi a prostoru kolem rybníka.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 44 bylo schváleno.

12. Diskuse
•
•
•

obce se mají přihlásit o svůj historický majetek, máme vlastně nějaký?
stížnost na zvyšující se dopravu v dolní části obce, pomůže umístění 30ky?
stav komunikace III/00817, trasa Lovosice x Siřejovice. V současné době je dokončováno
zadávací řízení, oprava proběhne do konce roku 2012.

Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 20,15 hodin.
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

I.
schvaluje:
Ověřovatele zápisu Petra Barneta a Janu Najmanovou, zapisovatele Lenku FEIKLOVOU.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Program 12.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Projednalo a schvaluje zprávu z kontroly hospodařené obce za 1.pol. roku 2012.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na opravu opěrné zdi se spol. Videstav, s.r.o.,
schvaluje tedy jedinou nabídku, která dorazila a zároveň schvaluje svoji spoluúčast na akci.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
ZO projednalo a pověřuje starostu obce Siřejovice k podpisu dohody o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR (rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje).
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
ZO projednalo a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci kostela sv.
Bartoloměje, výběrové řízení bude zajišťovat spol. Agentura Prome, s.r.o.

Poměr hlasování: schváleno 5 hlasy, proti 1, zdržel se 0
38. ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
39. ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Schválení smlouvy na úpravu
stanoviště na kontejner na bioodpad“.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
40. ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na úpravu stanoviště na kontejner na bioodpad s
firmou VIDESTAV, s.r.o., schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
41. ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Schválení smlouvy na
restaurování sochy sedícího Krista“.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
42. ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na restaurování sochy sedícího Krista s MgA.
Markétou Kynclovou, schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
43. ZO souhlasí s doplněním programu veřejného zasedání o bod „Aktualizace rozvojové
strategie obce Siřejovice“.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
44. ZO projednalo a schvaluje aktualizaci rozvojové strategie obce Siřejovice, která bude nově
doplněna o rekonstrukci objektu čp. 61 a o úpravu návsi a prostoru kolem rybníka.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

v Siřejovicích 30.9.2012
………………………………
Josef Krejza
starosta

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

………………………………
Petr Barnet
ověřovatel zápisu

…………………………………
Jana Najmanová
ověřovatel zápisu

