OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného dne
15 .7.2015 od 19.00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích
od 19.00 hod., ukončeno bylo ve 20.05 hod..
Jednání vedl starosta Josef Krejza.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz. prezenční listina)
Omluveni: 1 p. František Tajč
Neomluveni: 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 6.7.2015, tedy v souladu s tímto ustanovením uvedeného zákona
byla informace o jeho konání publikována po dobu nejméně 7 dnů 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 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: paní Hana Paulenová a pan Radek Feikl a
zapisovatel: pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
ZO projednalo a určuje
Ověřovatele zápisu paní Hanu Paulenovou a pana Radka Feikla a zapisovatele pana
Oldřicha Najmana
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

3.

Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Připomínky nebyly k návrhu vzneseny.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
3. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
4. Projednání rozpočtových změn r. 2015
5. Schválení smlouvy o dílo firmy na opravu hřbitovní zdi
6. Schválení projektové kanceláře na projekt 7 bytů bytového domu čp. 61 v Siřejovicích
7. Schválení a pověřeni ing. Feiklové k zajištění podkladů a výběru firmy na rozšíření
Dětského hřiště v Mateřské škole
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

Usnesení :


č. 33 ZO projednalo a schvaluje program 4. veřejného zasedání

Hlasování:

4.

6x pro

0x proti

0x zdržel

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání


Starosta seznámil přítomné občany s prací ZO, dle zápisů z porad



Zakoupení nového křovinořezu



Zakoupení nové lavičky



Oprava výtluků a nerovností na komunikacích



Oprava nerovnosti u autobusové zastávky



Oprava kanálu

Usnesení :


č. 34 ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od
posledního veřejného zasedání

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

5.

Diskuze:
p. Pokorný:

Dotaz : „Kdy bude opravena vozovka před mým domem? Je tam boule, a při
průjezdu nákladních vozů se mi klepou skleničky na poličce a začíná mi praskat dům.
Pokud to nebudete řešit, tak to budu řešit jinak“.

pí. Šmídová:
Dotaz na deník : „Na předchozích zasedání jste starosto pověřil zastupitele
vydáváním místních novin a stále se nic neděje. V obci Vrbičany mají čtvrtletník, kde píší
vše co zastupitelé zařídili, co se ve vesnici podařilo a co by mohli zlepšit. Každý zastupitel
tam má své okno, kde se vyjadřuje o jeho nápadech a záměrech.“
Dotazuje se též na přerostlé dřeviny za autobusovou zastávkou. Kdo je vlastníkem
pozemku a jak to budete řešit? Padá z toho nepořádek do prostoru autobusové zastávky.

p. Dušek:
Dotaz : „V obci proběhla oprava vozovky, dle mého názoru nekvalitně. Před naším
domem opravili čtverec, který je výškově jinak než zbytek vozovky. Nerovnost u mého domu
nesrovnali. Na tento nedostatek jsem upozorňoval již několikrát a stále nedošlo k nápravě.“
Na místní hřbitově se opět krade. Byla odcizena velká betonová mísa a obsah byl
vysypán na hrob. Jak to budete řešit?

p. Pokorný:
Upozornil na zvážení opětovného umístnění fotopastí s označením na vstupní
bránu, že je trvale monitorovaný celý objekt hřbitova. Možná by stálo za úvahu, zamykání
hřbitova a určení hodin, kdy bude hřbitov volně přístupný. Tak je to i v okolních obcích.

pí. Adeltová:
Dotaz : „Na vedlejším pozemku, sousedící s mou nemovitostí, je nepořádek a
rostou tam náletové dřeviny, které přerůstají zeď. Nevíte, jak se spojit s majitelem pozemku
a promluvit s ním o sjednání nápravy?“

6.

Usnesení:


č. 35 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny pro r. 2015

Hlasování:


5x pro

č. 36 ZO projednalo a schvaluje spolufinancování akce „ REKONSTRUKCE
HŘBITOVNÍ ZDI“ v Obci SIŘEJOVICE. Dotace z KÚÚK byla získána ve výši 231
000Kč na rekonstrukci hřbitovní zdi. Firma COLORSTAV s.r.o. provede rekonstrukci
v termínu od 1.8.2015 do 30.9.2015 v celkové ceně 404 143,73 Kč s DPH

Hlasování:


6x pro

6x pro

0x zdržel

0x proti

0x zdržel

č. 38 ZO projednalo a schvaluje ing. Feiklovou na zajištění podkladů a výběru firmy
na rozšíření Dětského hřiště v Mateřské škole Siřejovice

Hlasování:

7.

0x proti

č. 37 ZO projednalo a schváluje projekční kancelář fi. HOT PROJECT p. Hrdličky na
projekt 7 bytů bytového domu čp. 61 v Siřejovicích

Hlasování:


0x proti 1x zdržel p.Hejna

6x pro

0x proti

0x zdržel

Závěr

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 20.05 hodin.

V Siřejovicích 15.7.2015

Josef Krejza
starosta

Oldřich Najman
zapisovatel

Hana Paulenová

Radek Feikl

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

