OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 2.7.2014 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 (p.Hamerle)
Neomluveni: 0
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
24.6.2014, 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 Miroslav Hejna a paní Jana Najmanová,
zapisovatelem: paní Lenka Feiklová. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 30/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Miroslava Hejnu a paní Janu Najmanovou.
zapisovatelem: paní Lenku Feiklovou.

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 30/2014 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 dodatku ke smlouvě o užívání komunikace na skládku SONO“
2. bod „ Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Siřejovice pro nové volební období“

Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 31/2014
ZO projednalo a schvaluje následující program 24.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 503/3 v k.ú.Siřejovice.
IV. Projednání a schválení dodatku č.3 ke smlouvě „Rekonstrukce kostela sv.Bartoloměje v
Siřejovicích“.
V. Projednání a schválení půjčky od KB Lovosice na dokončení rekonstrukce kostela
sv.Bartoloměje. Půjčka bude poskytnuta pouze na překlenovací období, než dojde k
vyúčtování dotace. Nárok na dotační peníze má totiž Obec až po dokončení všech prací.
VI. Schválení profilu obce Siřejovice.
VII. Projednání dodatku ke smlouvě o užívání komunikace na skládku SONO.
VIII. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Siřejovice pro nové volební období.
IX. Diskuse
X. Usnesení
XI. Závěr
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

3. Projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 503/3 v k.ú. Siřejovice
Jedná se o pozemek, který je v uzavřeném areálu česačky, volně nepřístupný.Pozemek parc.č. 503/
3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v katastrálním územ Siřejovice.Kupní cena
dle znaleckého posudku č.5110-16/2014 ze dne27.5.2014 ve výši 2 470 Kč. Kupující ZS Slatina pod
Hazmburkem a.s., Slatina 41, 410 02 Lovosice 2.
Usn. ZO č. 32/2014
ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. 503/3 v k.ú.Siřejovice, cena dle znaleckého
posudku 2 470 Kč, kupující ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., Slatina 41.
Hlasování:

6x pro

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

4. Projednání a schválení dodatku č.3 ke smlouvě „Rekonstrukce kostela
sv.Bartoloměje“.
Vícepráce č.3 kostel sv. Bartoloměje, zhotovitel spol. Kühn s.r.o., cena dle položkového rozpočtu je
40 682,95 Kč bez DPH a 49 226,45 Kč s DPH.
Usn. ZO č. 33/2014
ZO projednalo a schvaluje vícepráce č.3 na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje a pověřuje
starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě č.3.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

5. Projednání a schválení půjčky od KB Lovosice na dokončení rekonstrukce
kostela sv.Bartoloměje. Půjčka bude poskytnuta pouze na překlenovací období,
než dojde k vyúčtování dotace. Nárok na dotační peníze má totiž Obec až po
dokončení všech prací.
Finanční krytí projektu „Předfinancování dotace a částečné spolufinancování projektu –
Rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje v Siřejovicích.
Úvěr byl nybídnut Komerční bankou a.s. Ve výši 4 mil. Kč na předfinancování dotace, splatnost
úvěru do 28.2.2015.
Usn. ZO č. 34/2014
ZO projednalo a schvaluje úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 4 mil. Kč na předfinancování
dotace, splatnost úvěru do 28.2.2015.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

6. Schválení profilu obce Siřejovice
Profil obce je výhledově zpracován pro období 2014 – 2020.
Dle návrhů zastupitelů bude do profilu doplněno: parkoviště u fotbalového hřiště, rekonstrukce
vnitřní části kostela, autobusová zastávka, úprava plochy kolem rybníka, obchvat obce Siřejovice,
oprava hřbitovní zdi, umělý povrch na hřišti pro míčové hry, objekt pro setkávání občanů
(multifunkční hala), chodník (případně cyklostezka) k Mc´donalds, kompletní péče o zeleň v obci.
Usn. ZO č. 35/2014
ZO projednalo a schvaluje profil obce Siřejovice pro období 2014-2020.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 35 bylo schváleno.

7. Projednání dodatku ke smlouvě o užívání komunikace na skládku SONO.

Dle dodatku ke smlouvě o užívání komunikace na skládku SONO, bude platba za užívání
komunikace navýšena o 5 000 Kč, tedy na 25 000 Kč/měsíc. Jedná se o dohou, která byla uzavřena
mezi obcí Siřejovice a spol. SONO PLUS s.r.o., se sídlem Čížkovice, Želechovice 48.
Usn. ZO č. 36/2014
ZO projednalo a pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o užívání komunikace na
skládku SONO.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Siřejovice pro nové volební období
Usn. ZO č. 37/2014
ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Siřejovice pro nové volební období na 7.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 37 bylo schváleno.

9. DISKUSE
Odvodnění pozemku u Tučků, při přívalových deštích jim zatéká voda až ke vchodu.
V obci se pravděpodobně objevila zmije, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
V řešení je uzavírka komunikace pro nákladní dopravu v obou směrech na Želechovice, dále úprava
provozu v okolí školky.

10. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
30. ZO schvaluje ověřovatele zápisu Janu Najmanovou a Miroslava Hejnu, zapisovatele Lenku
Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
31. ZO schvaluje program 24.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
32. ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. 503/3 v k.ú.Siřejovice, cena dle
znaleckého posudku 2 470 Kč, kupující ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., Slatina 41.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
33. ZO rojednalo a schvaluje vícepráce č.3 na rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje a pověřuje
starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě č.3.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
34. ZO projednalo a schvaluje úvěr od Komerční banky a.s. Ve výši 4 mil. Kč na předfinancování
dotace, splatnost úvěru do 28.2.2015.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
35. ZO projednalo a schvaluje profil obce Siřejovice pro období 2014-2020.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

36. ZO projednalo a pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o užívání komunikace
na skládku SONO.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0
37. ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Siřejovice pro nové volební období na 7.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0

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

v Siřejovicích 9.7.2014

………………………………
Josef Krejza
starosta

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

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

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

