OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 21. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 18,00
hod., ukončeno bylo v 19,30 hod.
Jednání vedl starosta 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 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
24.3.2014, 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 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 Miroslav HEJNA,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 6/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Petra BARNETA a pana Miroslava HEJNU.
zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Do programu dále zařadil :
1.bod „ Projednání co s nepojízdným traktůrkem TPC 13,5/102“

2. bod „ Stanovení výše poplatku za ukládání odpadu pro následující provozovny: hostinec, obchod
se smíšeným zbožím, e-shop Hospodynkam.cz“
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 7/2014
ZO projednalo a schvaluje následující program 21.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.
IV. Projednání rozpočtových změn.
V. Projednání závěrečného účtu za rok 2013 a závěrky roku 2013.
VI. Zpráva z kontroly hospodaření obce Siřejovice za rok 2013.
VII.Projednání a schválení příspěvkové organizace „Mateřská škola Siřejovice“.
VIII. Schválení poskytnutí daru od Lafarge Cement, a.s. Čížkovice, ve výši 50 000 Kč.
IX. Projednání co s nepojízdným traktůrkem TPC 13,5/102.
X. Stanovení výše poplatku za ukládání odpadu pro následující provozovny: hostinec, obchod se
smíšeným zbožím, e-shop Hospodynkam.cz – IČ 02470144.
XI. Diskuse
XII. Usnesení
XIII. Závěr
Hlasování: 7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
prodej komunikace na skládku, SONO předpokládá provoz skládky ještě 5 let, proto o koupi
•
neuvažuje
proběhl řez stromů v obci, dokončena bude ještě bříza v dolní části obce
•
kontejner za obecním úřadem má nyní na starost pan Car
•
v průběhu dubna bude dokončen kulturní kalendář, čekalo se na termíny fotbalových zápasů
•
na fotbalovém hřišti je dokončena vertikutace
•
k dispozici jsou lístky do ND Praha, je třeba vybrat představení
•
po několika návštěvách technika už kompletně fungují všechny reproduktory rozhlasu
•
proběhlo jednání se zástupci Agrokomplexu Bohušovice ve vztahu ke zprovoznění či
•
nezprovoznění závlahy v naší obci a dále jak řešit případné odběratele závlahové vody, kteří neplatí
v řešení je vyřezení traktůrku
•

•
•
•
•
•
•

metodická návštěva v knihovně
v řešení uložiště na posekanou trávu za fotbalovým hřištěm
Sono bude průběžně zajišťovat zametání hlavní komunikace
suť pod stožáry odvezena do kontejneru
v řešení poničený patník v mysu u hlavní komunikace
28.3. proběhlo MDŽ v klubu seniorů

Usn. ZO č. 8/2014
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

4. Projednání rozpočtových změn
Viz. příloha
Usn. ZO č. 9/2014
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

5. Projednání závěrečného účtu za rok 2013 a závěrky roku 2013
Viz. příloha
Usn. ZO č. 10/2014
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad a schvaluje závěrku roku
2013.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

6. Zpráva z kontroly hospodaření obce Siřejovice za rok 2013
Viz. Příloha
Usn. ZO č. 11/2014
ZO projednalo a schvaluje zprávu z kontroly hospodaření obce Siřejovice za rok 2013.
Hlasování:

7x pro

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

7. Projednání a schválení příspěvkové organizace „Mateřská škola Siřejovice“
Na základě žádostí rodičů dětí předškolního věku, řeší zastupitesltvo obce otázku otevření mateřské
školy v naší obci již od ledna 2014. Školku by bylo možné umístit v objektu číslo popisné 61.
Z tohoto důvodu bylo nejprve rozhodnuto o zajištění hrubého rozpočtu stavby a zjištění, zda je vůbec
tento objekt pro účely mateřské školky vhodný. Hrubý rozpočet je prozatím ve výši 2 138 578 Kč.
Projekt bude dokončen do konce měcíce dubna, dále poběží výběrové řízení ..a rekonstrukce.
Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se v naší obci mateřská škola otevře a proto udělá vše pro to, aby
byla otevřena v řádném termínu, tedy od 1.9.2014.
Usn. ZO č. 12/2014
ZO projednalo a schvaluje zřízení příspěvkové organizace „Mateřská škola Siřejovice“, dále
budou všichni zastupitelé činit vše potřebné, aby bylo možné mateřskou školu otevřít v termínu,
tedy s účinností od 1.9.2014.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

8. Schválení poskytnutí daru od Lafarge Cement, a .s . , Čížkovice ve výši
50 000 Kč
Jedná se o dar, který je obec povinna využít pro kulturní účely a dokonce roku 2014 ho vyúčtovat.
Usn. ZO č. 13/2014
ZO projednalo a schvaluje přijetí daru od Lafarge Cement, a.s., Čížkovice ve výši 50 000 Kč.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9. Projednání co s nepojízdným traktůrkem TPC 13,5/102
Traktůrek je v současné době uskladněn a dle zprávy servisního technika je neopravitelný,
zůstatková cena je 3 400 Kč.
Navržena byla dražba s vyvolávací cenou 3 400 Kč. V diskusi bylo dále řešeno vyřazení traktůrku ze
stavu a prodej na náhradní díly.
Usn. ZO č. 14/2014
ZO projednalo a schvaluje dražbu nepojízdného traktůrku TPC 13,5/102 s vyvolávací cenou
3 400 Kč.
Hlasování:

5x pro

2x proti (p.Barnet, p.Tučka)

2x se zdržel)

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

10. Stanovení výše poplatku za ukládání odpadu pro následující provozovny:
hostinec, obchod se smíšeným zbožím, e-shop Hospodynkam.cz – IČ 02470144
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třdění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vznikajících na území obce, byl upraven obecně závaznou vyhláškou č.1/2009 ze dne 1.1.2010.
Práva a povinnosti „Původce“ jsou stanoveny smlouvou a výši poplatku stanovuje ZO následovně:

A) pro provozovnu „hostince“ ve výši 500 Kč
B) pro provozovnu „obchod se smíšeným zbožím“ ve výši 500 Kč
C) pro provozovnu „e-shop Hospodynka.cz – IČ 02470144“ ve výši 500 Kč
Usn. ZO č. 15/2014
ZO projednalo a schvaluje výši poplatků za ukládání odpadů pro jednotlivé provozovny
následovně:
A) pro provozovnu „hostince“ ve výši 500 Kč
B) pro provozovnu „obchod se smíšeným zbožím“ ve výši 500 Kč
C) pro provozovnu „e-shop Hospodynkam.cz – IČ 02470144“ ve výši 500 Kč“
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 15 bylo schváleno

11. DISKUSE
Zda budou znovu umístěny fotopasti po obci.
Ze hřbitova se neustále ztrácejí věci, nebylo by lepší ho zamykat?
Kvůli školce navrženo snížení rychlosti od hostince směrem dolů.
Nevrženo oplocení rybníka, řeší studie.
Do stavebního deníku (kostel) je doporučeno nechat zanést, že upozorňujeme vedení spol. na blížící
se termín konce relizace akce. Pokud nebude termín včas splněn a obec přijde o dotaci, budeme
požadovat náhradu.
Stav kruhových květináčů na rampě u čp. 61, zcela odstranit?
Závlahová voda, v řešení jsou neplatiči a celkové zprovoznění závlahy v naší obci.
V dolní části obce ještě nefungují reproduktory, je třeba znovu kontaktovat firmu, která instalovala
rozhlas.

12. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
6. ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra Barneta a Miroslava Hejnu, zapisovatele Lenku
Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvaluje program 21.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
8. ZO schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
9. ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
10. ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad a schvaluje závěrku roku
2013.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
11. ZO projednalo a schvaluje zprávu z kontroly hospodaření obce Siřejovice za rok 2013.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
12. ZO projednalo a schvaluje zřízení příspěvkové organizace „Mateřská škola Siřejovice“,
dále budou všichni zastupitelé činit vše potřebné, aby bylo možné mateřskou školu otevřít v
termínu, tedy s účinností od 1.9.2014.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

13. ZO projednalo a schvaluje přijetí daru od Lafarge Cement, a.s., Čížkovice ve výši 50 000 Kč.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
14. ZO projednalo a schvaluje dražbu nepojízdného traktůrku TPC 13,5/102 s vyvolávací cenou
3 400 Kč.
Poměr hlasování: schváleno 5 hlasy, proti 2 (p.Barnet, p.Tučka), zdržel se 0
15. ZO projednalo a schvaluje výši poplatků za ukládání odpadů pro jednotlivé provozovny
následovně:
A) pro provozovnu „hostince“ ve výši 500 Kč
B) pro provozovnu „obchod se smíšeným zbožím“ ve výši 500 Kč
C) pro provozovnu „e-shop Hospodynkam.cz – IČ 02470144“ ve výši 500 Kč“
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

13. ZÁVĚR
Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání v 19,30 hodin.

v Siřejovicích 7.4.2014

………………………………
Josef Krejza
starosta

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

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

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

