Obec Siřejovice
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

Zápis ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice konaného dne 19.12.2012
od 18.00hodin.
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
18.00 hodin, ukončeno bylo v 19.hodin.
Jednání vedl starosta obce p.Josef Krejza.
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce ( viz prezenční listina)
Omluveni:1
Neomluveni: 1
Občané: dle prezenční listiny

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájil v 18.00 hodin starosta obce Josef Krejza. Úvodem přivítal členy zastupitelstva
obce (ZO) a přítomné občany.
Starosta obce konstatoval,že 13.veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o
konání bylo podle § 93 odst.1 zákona o obcích vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Siřejovice dne 12.12.2012.Současně bylo zveřejněno na „elektronické úřední desce“
Dále starosta obce konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva( z celkového počtu 7
ZO),takže zastupitelstvo je podle § 92 odst.3 zákona usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Navržení ověřovatelé zápisu:p.Luděk Tučka,pí Jana Najmanová
Navržení zapisovatele: p.Miroslav Hejna
Usnesení ZO č.45/2012
a) ověřovateli zápisu: p.Ludka Tučku a pí. Janu Najmanovou
b) zapisovatelem : p.Miroslav Hejna
Hlasování: 5x pro
0x proti
0x se zdržel
Usnesení č.45 bylo schváleno.

3.Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
Připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usnesení ZO č.46/2012
ZO projednalo a schvaluje program 13. veřejného zasedání
I.
II.

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
Schválení rozpočtového provizoria na leden 2013

III.
IV.
V.
VI.

Přijetí daru na základě darovací smlouvy č.19/2012od sdružení SONO
Schválení se zařazením obce Siřejovice do Integrované strategie území regionu
SERVISO,ops .
Schválení posunutí termínu pro předložení závěrečné zprávy na do 30 rekonstrukci
kostela sv.Bartoloměje na SZIF v Ústí n.L.do 30.06.2014
Projednání rozpočtových změn

Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
- změna úředních hodin u kontejneru
- nákup lístků na odpad minimálně 5 ks
- provedena kontrola opěrné zdi finanční komisí
- setkání podnikatelů v obci
- cvičení žen vede p.Svobodová
- proběhla členská schůze SONO – obec Siřejovice se umístila na 2 místě okresu LTM
v ukládání zeleně na občana
- setkání starostů s ředitelem Lafarge
- nový občané Boháčkovi v č.p. 126
- p.Krejzová zapisovatel volební komise na prezidentské volby
- schvaluje se dvojnásobná sazba na uložení odpadu do kontejneru mimo stanovenou
otevírací dobu od ledna 2013
- schvaluje autorizovaného inženýra Jaroslava Červeného na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení č.p. 61
- byl dán návrh na opravu deštové kanalizaceod f.Patok za 473.000Kč
- oslovení p.Paulena na připojení přípojky do splaškové kanalizace

Usnesení ZO č.47/2012
Hlasování : 5x pro

0x proti

0x zdržel

5.Schválení rozpočtového provizoria na leden 2013 ve výši 1/12 rozpočtu
roku 2012
Usnesení ZO č.48/2012
Hlasování:
5x pro

0x proti

0x zdržel

6. Schválení darovací smlouvy č.19/2012 od sdružení SONO
Usnesení ZO č.49/012
Hlasování:
5x pro

0x proti

0x zdržel

7. Schválení se zařazením obce Siřejovice do Integrované strategie území
regionu SERVISO,o.p.s.
Usnesení ZO č.50/2012
Hlasování: 5x pro

0x proti

0x zdržel

8. Schválení posunutí termínu pro předložení závěrečné zprávy n
rekonstrukci kostele sv.Bartoloměje na SZIF Ústí nad Labem do 30.06.2014
Usnesení ZO č. 51/2012
Hlasování: 5x pro

0x proti

0x zdržel

9. Schválení dvojnásobné sazby na uložení odpadu do kontejneru na
domovní odpad mimo stanovenou otevírací dobu od ledna r. 2013
Usnesení ZO č. 52/2012
Hlasování: 5x pro

0x proti

0x zdržel

10. Schválení autorizovaného inženýra na pozemní stavby p. Jaroslava
Černého pro vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na objekt čp. 61 do 10.1.2012
Usnesení ZO č. 53./2012
Hlasování:
5x pro

0x proti

0x zdržel

11.Diskuse
Úklid chodníků-zakoupí se technická sůl
Sponzorské dary-p.Hejna,p.Krejza
Lístky na odpad platí do konce ledna

V Siřejovicích 29.12.2012

………………………..
Josef Krejza
starosta

………………………
Luděk Tučka
ověřovatel zápisu

……………………
Lenka Feiklová
místostarosta

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

