Obec Siřejovice
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 41002 Lovosice

Zápis
z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice
konaného dne 18.12.2013 od 18,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích
od 18,00 hod, ukončeno bylo v 19,20 hod.
Jednání řídil starosta Josef Krejza
Přítomni : 5 členů zastupitelstva obce( viz prezenční listina)
Omluveni : Ing Lenka Feiklová,
Jana Najmanová
Neomluveni : 0
Hosté: 0
Občané : 7 ,dle prezenční listiny

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil v 18,00 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
10.12.2013, tedy v souladu s tímto ustanovením uvedeného zákona byla informace o jeho konání
publikována 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 konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo podle
§ 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

V tomto bodě byli navržení ověřovatelé zápisu : pan Petr Barnet a pan Miroslav Hejna,
zapisovatelem byl učen JUDr František Hamerle, k návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 59/2013
ZO projednalo a určuje
a)Ověřovatele zápisu : pana Petra Barneta, a pana Miroslava Hejnu
b) Zapisovatelem : JUDr Františka Hamerleho
Hlasování : 5 x pro

0 x proti

0x se zdržel

Usnesením č. 59 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Do programu dále zařadil :
1.bod „ Schválení rozpočtové změny č. 5
2. bod „ Schválení darovací smlouvy od SONO Čížkovice“,
3. bod „ Schválení inventurní komise a harmonogramu její práce „
4. bod „ Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Winsdor
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. 60/2013
ZO projednalo a schvaluje následující program 19. veřejného zasedání
1.
Zahájení zasedání zastupitelstva obce
2.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.
Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání
4.
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba vedení 400 kV V 450/428, TR
Výškov Tr Babylon), mezi obcí Siřejovice a ČEPS, a.s. Praha 10
5.
Projednání rozpočtového provizoria na rok 2014
6.
Projednání rozpočtové změny č. 5
7.
Schválení darovací smlouvy od SONO Čížkovice
8.
Schválení inventurní komise a plán inventur na r. 2013
9.
Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Winsdor
10.
Diskuse
11.
Usnesení
12.
Závěr
Hlasování : 5 x pro
0 x proti
Usnesení č. 60/2013 bylo schváleno

1.

0 x se zdržel

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání

Zpráva o činnosti ZO přednesl starosta obce a je nedílnou součástí zápisu.
Usn . č. 61/2013
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání
Hlasování : 5 x pro
0 xproti
Usn. Č. 61/2013 bylo schváleno

3.

0 x se zdržel

Projednání smlouvy a zřízení věcného břemene

Bylo na návrh starosty obce odloženo na r. 2014 vzhledem k NOZ, který bude platit od 1.1.2014.

Usn. Č. 62/2013
Hlasování : 5 x pro
0 x proti
Usn. Č. 62/2013 bylo schváleno

4.

0 x se zdržel

Projednání rozpočtového provizoria na r. 2014

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2014 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2013 na každý měsíc, do
schválení rozpočtu r. 2014.
Usn. Č. 63/2013
Hlasování:. 5 x pro
0 x proti
Usnení č. 63/2013 bylo schváleno

0 x se zdržel

5.
Projednání rozpočtové změny č. 5 r. 2013
ZO schvaluje rozpočtovou změnu dle návrhu účetní obce
Usn.č. 64/2013
Hlasování : 5 x pro
0 x proti
Usnesení č. 64/2013 bylo schváleno.

6.

0 x se zdržel

Schválení darovací smlouvy od SONO Čížkovice

ZO schvaluje darovací smlouvu od SONO Čížkovice ve výši 6.000, Kč
Usn. Č. 65/2013
Hlasování : 5 x pro 0x proti 0 x se zdržel
Usnesení č. 65/2013 bylo schváleno

7.

Schválení inventurní komise a plánu inventur na r. 2013

ZO schvaluje složení inventurní komise v tomto složení
Předseda : JUDr Hamerle František
Členové : Barnet Petr a Tučka Luděk a Pokorný Miloslav
Dále schvaluje plán inventur na r. 2013.
Usn. Č. 66/2013
Hlasování . 5 x pro
0 x proti
Usnesení č. 66/2013 bylo schváleno

0 x se zdržel

8.

Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Winsdor

ZO schvaluje příspěvek Mysliveckému sdružení Winsdor ve výši 10.000, Kč.
Usn. Č. 67/2013
Hlasování . 5 x pro
0 x proti 0 x se zdržel
Usnesení č. 67/2013 bylo schváleno

9.

Diskuse

Paní Adeltová Marie nechce mít rozhlas umístěn na sloupu těsně před jejím domem.
Paní Komárková upozornila, že u místního hostince stojí delší dobu vrak auta.
Paní Paulenová Marie kritizovala umístění TOI záchodu u schránky na jídlonosiče ZS Slatina.
Pan Hamerle František nechce mít rozhlas před svým domem.
Pan Dušek upozornil na problémy s rušením televize, zda není v obci vysílačka.
Pan Barnet se dotazoval, zda obec Siřejovice požádala o příspěvek od obce Čížkovice, ve vztahu
ke skládce SONO.
Paní Adeltová Marie upozornila, že zapáchá splašková kanalizace acetonem.

10.

Usnesení

Viz jednotlivé body zápisu

11.
Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 19,20 hodin.

V Siřejovicích 27.12.2013

……………………………
Josef Krejza
starosta

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

.

……………………………………
JUDr František Hamerle
zapisovatel

……………………………………
Miroslav Hejna
ověřovatel zápisu

