OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 22. mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 17.4.2014 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19,00
hod., ukončeno bylo v 19,50 hod.
Jednání vedl starosta Josef Krejza
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Hosté: 1 (p.Hrdlička)
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
9.4.2014, 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 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 Luděk TUČKA a paní Jana NAJMANOVÁ,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 16/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Luďka TUČKU a paní Janu NAJMANOVOU.
zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 16/2014 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 a schválení firmy, která zajistí výběr zhotovitele na rekonstrukci čp. 61 – MŠ
Siřejovice“

2. bod „Projednání a schválení firmy, která zajistí stavební dozor při rekonstrukci MŠ“
3.bod „Delegování starosty obce na valnou hromadu SVS, a.s., která se bude konat 19.6.2014 v
Teplicích“
4.bod „Projednání posunutí termínu na vyúčtování dotace se SZIF – kostel sv.Bartoloměje“
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 17/2014
ZO projednalo a schvaluje následující program 22.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Projednání a schválení zřizovací listimy pro MŠ Siřejovice.
IV. Projednání a schválení firmy, která zajistí výběr zhotovitele na rekonstrukci čp.61 – MŠ
Siřejovice.
V. Projednání a schválení firmy, která zajistí stavební dozor při rekonstrukci MŠ
VI. Delegování starosty obce na valnou hromadu SVS, a.s., která se bude konat 19.6.2014 v
Teplicích.
VII.Projednání posunutí termínu na vyúčtování dotace se SZIF – kostel sv. Bartoloměje“.
VIII. Diskuse
IX. Usnesení
X. Závěr
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

3. Projednání a schválení zřizovací listiny pro MŠ Siřejovice
viz. příloha, zastupitele se zněním podrobně seznámeni, po rekonstrukci čp. 61 na MŠ, bude vše
dořešeno dodatkem.
Usn. ZO č. 18/2014
ZO projednalo a schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Siřejovice.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

4. Projednání a schválení firmy, která zajistí výběr zhotovitele na rekonstrukci
čp. 61 – MŠ Siřejovice

Nabídka č.1 – Ing. Věra Nechybová, Církvice 44 – cena 18 240 Kč
Nabídka č.2 – Ing. Luboš Krejčí, TOP.D.C.C., Praha – cena 34 500 Kč
Usn. ZO č. 19/2014
ZO projednalo a schvaluje, aby výběrové řízení na rekonstrukci prostor pro MŠ Siřejovice
zajistila Ing. Věra Nechybová.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

5. Projednání a schválení firmy, která zajistí stavební dozor při rekonstrukci MŠ
Siřejovice
Na základě velmi dobrých zkušeností se stavebním dozorem při rekonstrukci kostela sv.
Bartoloměje, rozhodlo zastupitelstvo, že i dozor při rekonstrukci čp. 61 zajistí Hotproject, pan Jan
Hrdlička.
Usn. ZO č. 20/2014
ZO projednalo a schvaluje stavební dozor při rekonstrukci MŠ Siřejovice, fa. Hotproject, pan
Jan Hrdlička.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

6. Delegování starosty obce na valnou hromadu SVS, a.s, která se bude konat
dne 19.6.2014 v Teplicích
Usn. ZO č. 21/2014
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Siřejovice, pana Josefa Krejzu k zastupování
na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, která se uskuteční dne 19.6.2014 v
Teplicích.
Hlasování:

5x pro

0x proti

1x se zdržel

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

7. Projednání posunutí termínu na vyúčtování dotace se SZIF – kostel sv.
Bartoloměje
Prozatím probíhá rekonstrukce kostela dle firmou připraveného harmonogramu. V průběhu
tohoto týdne bude dokončeno odkrytí báně, která je v mnohem horším stavu, než se původně
předpokládalo. „V rozpočtu je s tímto počítáno, rezerva je připravena, jen nejsme v současné
době schopni říci, zda tento stav realizační firmu nezdrží“, konstatoval stavební dozor. Proto bylo
navrženo řešení případného oddálení termínu pro vyúčtování dotace a to až na srpen 2014.

Usn. ZO č. 22/2014
ZO projednalo a schvaluje posunutí termínu na vyúčtování dotace se SZIF, termín bude
posunut na srpen/2014.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Zároveň starosta obce přítomné zastupitele seznámil se skutečností víceprací na kostele
sv.Bartoloměje. Při opravě ohořelých krovů bylo totiž realizační firmou zjištěno, že strop kostela
je v této části natolik zničený (pravděpodobně tak k tomu došlo při hašení požáru) a je nutné ho
komplet předělat. S památkářem bylo při kontrolním dnu následně domluveno, že oprava stropu
bude zajištěna pouze prkenným podbytím. Rákosová část se zde realizovat nebude.
Usn. ZO č. 23/2014
ZO projednalo a schvaluje vícepráce na kostele sv. Bartoloměje, jedná se o opravu havarijní
části stropu.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

8. DISKUSE
Žádost ZO, která byla zaslána na SONO a týkala se navýšení poplatku za užívání komunikace na
skládku, byla zamítnuta. Občanům musí stačit to, že SONO zajistí 2x měsíčně zametení hlavní
komunikace.
Nový rozhlas? Rozhlas je celkově ztlumen, tam kde si občané požádali, byl ztlumen na minimum.Již
se nehlásí v neděli ve 13,00 hod. Prozatím je to v neděli vždy v 16,00 hod.
Nepojízdný traktůrek bude prodán prostřednictvím teplické firmy formou dražby, nechají si 10% z
ceny.
Zásobování závlahovou vodou v Siřejovicích – Vrbičany jsou pro letošní rok s konečnou platností
odpojeny, v Siřejovicích bude závlaha spuštěna. Pro následující roky ale bude rozhodující
skutečnost, zda budou opravdu VŠICHNI odběratelé závlahové vody platit! Pro letošní rok má
Agrokomplex zmapováno, kde je jaký majitel pozemku na závlahu připojen. Pokyny pro jednotlivé
platby jsou rozeslány a v průběhu května se budou provádět kontroly s případným zajištěním uzávěrů
proti zneužití. Kdo bude napojen na závlahovou vodu, bude odebírat a nebude mít zaplaceno – vše
bude řešeno na přestupkové komisi MěÚ Lovosice. Dále pan Hamerle navrhnul sepsání dopisu všem
občanům naší obce, kde bude výše uvedené objasněno.
Usn. ZO č. 24/2014
ZO na svém zasedání projednalo záležitosti týkající se zprovoznění závlahy v naší obci a
pověřuje zastupitele, pana Hamerleho sepsáním informačního dopisu pro obyvatele naší obce,
ve kterém budou informováni o možnostech připojení či odpojení z hlavního závlahového řadu
a dále o případných postizích a sankcích, pokud za odběr nebudou platit.
Hlasování:

6x pro

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

9. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
16. ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu NAJMANOVOU a pan Luďka TUČKU,
zapisovatelem paní Lenku FEIKLOVOU.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
17. ZO schvaluje program 21.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
18. ZO projednalo a schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Siřejovice.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
19. ZO projednalo a a schvaluje, aby výběrové řízení na rekonstrukci prostor pro MŠ Siřejovice
zajistila Ing. Věra Nechybová..
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
20. ZO projednalo a a schvaluje stavební dozor při rekonstrukci MŠ Siřejovice, fa. Hotproject,
pan Jan Hrdlička.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
21. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Siřejovice, pana Josefa Krejzu k zastupování
na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, která se uskuteční dne 19.6.2014 v
Teplicích.
Poměr hlasování: schváleno 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1
22. ZO projednalo a projednalo a schvaluje posunutí termínu na vyúčtování dotace se SZIF,
termín bude posunut na srpen/2014.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
23. ZO projednalo a projednalo a schvaluje vícepráce na kostele sv. Bartoloměje, jedná se o
opravu havarijní části stropu.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
24. ZO na svém zasedání projednalo záležitosti týkající se zprovoznění závlahy v naší obci a
pověřuje zastupitele, pana Hamerleho sepsáním informačního dopisu pro obyvatele naší obce,
ve kterém budou informováni o možnostech připojení či odpojení z hlavního závlahového
řadu a dále o případných postizích a sankcích, pokud za odběr nebudou platit.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

10. ZÁVĚR
Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání v 19,50 hodin.

v Siřejovicích 21.4.2014
………………………………
Josef Krejza
starosta

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

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

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

