OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 14.12.2015 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 vedl starosta obce Josef Krejza.

Přítomni: 4 členi zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 2 p.Tajč, p. Hejna
Neomluveni: 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 6.12.2015, 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 4 členi zastupitelstva (z
celkového počtu všech 6 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 Radek Feikl a pan Luděk
Tučka, zapisovatelem pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
ZO projednalo a určuje
a) ověřovateli zápisu: pan Radek Feikl a pan Luděk Tučka.
b) zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování: 4x pro

0x proti

0x se zdržel

3. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Do programu dále zařadil i body, které nebyly
zveřejněny. 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. Projednání rozpočtového provizoria na r. 2016
6. Schválení darovací smlouvy č. 43 z r. 2015 mezi
SONO Čížkovice, Želechovice 48 a obcí Siřejovice
7. Informace o Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Siřejovice z r. 2015 ze dne 26.11.2015
8. Schválení faktury firmy Colorstav na vícepráce při
opravě hřbitovní zdi
9. Jmenování inventarizační komise
10. Projednání vyplaceného pohřebného
11. Schválení firmy Hotproject p. Hrdličky na zpracování projektové
dokumentace bytových jednotek v domě č.p. 61

12. Schválení firmy Dopravní značení Lipš na montáž 2 kusů světelných
dopravních značek
13. Schválení a doplnění členů kulturní komise
14. Schválení a doplnění členů kontrolního výboru
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
ZO projednalo a schvaluje program 7. veřejného zasedání.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

4. Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od posledního zasedání
Starosta obce seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porad.
Diskuze:
Dotaz:
p. Dušek: Rád bych upozornil na špatný zdravotní stav stromu v lipové aleji
vedoucí k místnímu hřbitovu, je dutý a celý naklopený na stranu. Jedná se o
třetí strom na levé straně od kraje.
Odpověď :
p. Krejza: Zajdeme se podívat a na poradě ZO domluvíme jak sjednat
nápravu.
Dotaz:
p. Dušek: Okolo mého domu na hlavní silnici jezdí velké nákladní vozy. Nešlo
by to omezit ?
Odpověď:

p. Krejza: Hlavní silnice vedoucí naší vesnici je komunikace druhé třídy a není
naším majetkem, nemůžeme tam dát omezení, jak je ve spodní části vesnice
( Zákaz vjezdu nad 12 tun ).

Dotaz:
p. Dušek: Několikrát jsem upozornil na místní rozhlas, přijďte si to k nám
poslechnout, není tomu rozumět.
Odpověď:
p. Krejza: Ano, tento problém řešíme často a nejen na veřejném zasedání.
Mám domluvenou firmu, která nám místní rozhlas stavěla , že po Novém roce
budou mít více zakázek v našem okolí a zastaví se a místní rozhas seřídí.
Dotaz:
pí. Pilnajová: Ráda bych upozornila zastupitele, že přes zákaz vjezdu do
spodní části vesnice, stále projíždějí nákladní vozy.
Odpověď:
p. Krejza: Musíme oslovit jako obec Siřejovice dopravní policii ČR a upozornit
na porušování zákazu vjezdu nákladních vozů nad 12 tun ve spodní části
vesnice.
Dotaz:
p. Pokorný: Má obec vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky?
Odpověd:
p. Krejza: Vyhlášku obec Siřejovice nemá, ale můžeme se zeptat, jak tento
problém mají ošetřený v okolních vesnicích nebo městech.

Usnesení :
č. 54 ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce
Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 55 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny pro č.5/ 2015 pro rok
2015.
Hlasování:

4x pro

0x proti 0x zdržel

č . 56 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši
jedné dvanáctiny roku 2015 pro každý měsíc do schválení rozpočtu pro do
konce března 2016.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 57 ZO projednalo a schvaluje darovací smlouvu č.43/2015 mezi Sdružení
obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48 (dále jen dárce) a
Obec Siřejovice, Siřejovice 37 (dále jen obdarovaný ) ve výši 6728 Kč.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 58 ZO projednalo a schvaluje schvaluje fakturu firmy Colorstav na
vícepráce při opravě hřbitovní zdi ve výši 69 136.71Kč.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č .59 ZO projednalo a schvaluje inventurní komisi ve složení předseda: p.
Tučka a členové: p. Najman, p. Pokorný a pí. Mgr. Kuglerová.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 60 ZO projednalo a schvaluje nevrácení částky vyplaceného pohřebného,
která byla nesprávně vyplacená v případě úmrtí p. Jelínka a pí. Mojžíšové.
Hlasování:

4x pro

0x pro

0x zdržel

č. 61 ZO projednalo a schvaluje firmy Hotproject p. Hrdličky na zpracování
projektové dokumentace 5 bytových jednotek v domě č.p. 61 ve výši
76 400Kč.
Hlasování:

4x pro

0x pro

0x zdržel

č. 62 ZO projednalo a schvaluje firmy Dopravní značení Lipš na montáž 2
kusů světelných diodových dopravních radarových značek s označení 50 v
cenové výši 155 964 Kč.
Hlasování:

4x pro

0x pro

0x zdržel

č. 63 ZO projednalo a schvaluje doplnění kulturní komise o
pí.Barnetovou a p. Zábranského.
Hlasování:

4x pro

0x pro

0x zdržel

č. 64 ZO projednalo a schvaluje doplnění kontrolního výboru o
pí. Najmanovou.
Hlasování:

4x pro

0x pro

0x zdržel

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 19.20
hodin.

V Siřejovicích 16.12.2015

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

Luděk Tučka
ověřovatel zápisu

Radek Feikl
ověřovatel zápisu

