OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 11. 2. 2016 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: 5. členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1. p. Hejna
Neomluveni: 0

Občané: dle prezenční listiny.

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil v 18.10 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 3. 2. 2016, 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 5 členů
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
František Tajč, zapisovatelem pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo
připomínek.
ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan Radek Feikl a pan František Tajč.
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

5x 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 a schválení rozpočtu na r. 2016
5. Zpráva inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku obce za r. 2015
6. Schválení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
22. 10. 2012 mezi Obcí Siřejovice a ZS Slatina a.s.
7. Schválení Smlouvy o poskytnutí daru od Lafarge
Cement a.s. Čížkovice
8. Rozhodnutí o odměnách zastupitelů obce
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
ZO projednalo a schvaluje program 8. veřejného zasedání.
Hlasování:

Usnesení :

5x pro

0x proti

0x zdržel

Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od posledního zasedání
Starosta obce seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porad.
č. 65 ZO projednalo a schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti
zastupitelů obce Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Rozpočet pro rok 2016 příjmy v částce 5 935 800,00Kč., výdaje
5 255 400,00 Kč. Rozpočet pro rok 2016 je ziskový. Financování – 680 400
Kč. Rozpočet byl navýšen o 600 Kč u dotace od Krajského úřadu proti
rozpočtu, který byl vyvěšen na stránkách obce a úřední desce obecního
úřadu.
č. 66 ZO projednalo a schvaluje: Rozpočet pro rok 2016
Hlasování:

5x pro

0x proti 0x zdržel

Zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace majetku obce za
r. 2015 přečetla pí. Krejzová. Seznámila zastupitelé obce o majetku obce
a věcí k vyřazení z obecního majetku.
č. 67 ZO projednalo a schvaluje: Zprávu invertarizační komise o provedení
invertarizace majetku obce za rok 2015.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Starosta seznámil zastupitelé obce s dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 22. 10. 2012 na užívání pozemků o celkové výměře 4,5952 ha v
katastrálním území Siřejovice mezi obcí Siřejovice a ZS Slatina a.s.
č. 68 ZO projednalo a schvaluje: Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 22.
10. 2012 mezi obcí Siřejovice a ZS Slatina a.s. a pověřuje starostu k
podepsání smlouvy.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Starosta seznámil zastupitelé obce o obdržení daru od Lafarge Cement
a.s. Čížkovice. Dárce poskytne na základě této darovací smlouvy peněžní
dar ve výši 50 000 Kč.
č. 69 ZO projednalo a schvaluje: Smlouvu o poskytnutí daru od Lafarge
Cement a.s. Čížkovice a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o obdržení
daru.

Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Rozhodnutí o krácení odměn zastupitelů obce v době pracovní
neschopnosti a při špatné výkonu svých funkcí ve výborech a komisích.
č .70 ZO projednalo rozhodnutí o odměnách zastupitelů obce a odložilo ho na
příští veřejné zasedání.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Diskuze:
Dotaz:
pí. Krejzová: Zastupitel, který je v pracovní neschopnosti déle jak měsíc, ztrácí
nárok na finanční odměnu dle zákona. Naši zastupitelé jsou nemocni déle a
stále jim posíláme finanční odměnu.
Odpověď:
p. Krejza: Ano máte pravdu. V zákoně o obcích to je ošetřeno, ale přesto to
musíme probrat na poradě zastupitelstva a schválit na veřejném zasedání,
myslím tím krácení odměn zastupitelům obce.
Dotaz:
pí. Králová: Obnovení autobusové zastávky na znamení u domu čp. 44, jak
říkáme strážní domek. Máme tam nové občany, kterým tam nestaví autobus.
Odpověď:
p. Krejza: Tento problém, jsme řešili v minulém období s pí. Ing. Feiklovou
s neúspěchem, dopravní podnik ústeckého kraje neobnoví zastávku, ale
můžeme se pokusit znovu vyjednat jednání o znovu obnovení zastávky.

Dotaz:

Pí. Králová: Kdo a kdy odklidí nepořádek na dětském hřišti, je tam od
Silvestra.
Odpověď:
p. Krejza: Zítra sjednám nápravu.
Dotaz:
pí. Králová: V rozpočtu je pohledávka pí. Šverhartové, co to je a jaká.
Odpověď:
p. Krejza: V předchozích letech, jsme zapůjčili pí. Šverhartové peníze na
podporu podnikání v naší obci. V tu dobu se jednalo o zařízení smíšeného
zboží a sami víte, jak to dopadlo, jak smíšenka tak dům. Proto v každém
rozpočtu je napsána pohledávka na pí. Šverhartovou. Poprosím našeho
právníka, p. Štětinu, se kterým obec spolupracuje, o řešení tohoto problému.
Dotaz:
pí. Šmídová: Jak obec bude řešit kouřivost komínů a vytápění některých domů
v naší vesnici? Když topí tak nemohu otevřít okna.
Odpověď:
p. Krejza: Ano, tento problém řešíme na poradě zastupitelů obce, nemohu říci
jméno, ale došla i písemná stížnost, na kterou musíme písemně odpovědět do
30 dnů. Proto jsem poprosil odbor životního prostředí v Lovosicích o radu, jak
se máme zachovat jako obec, a jak písemně odpovědět. Jako obec nemáme
žádnou oporu v zákoně na kontrolu, jak a čím topí naši spoluobčané.
Dotaz:
pí. Šmídová: Prosím zastupitele obce a starostu o zaslání dopisu všem, kdo
používá kotle na tuhá paliva. Všem napsat, ať správně topí a dohlédnou na
snížení kouřivosti.
Odpověď:
p. Krejza: Písemně můžeme upozornit občany některých domů, ale počkáme
na odpověď z odboru životního prostředí. Projednáme to poradě zastupitelstva
a pošleme to do domů, kterých se to týká. Vím, koho myslíte, tam jsem byl
osobně, ale je to stejné.

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

V Siřejovicích, 19.2.2016

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

František Tajč

Radek Feikl

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

