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

Zápis z . 11 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 26. 10. 2016 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 obce Josef Krejza.

Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
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 18. 10. 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 6 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 František Tajč a p. Radek Feikl,
zapisovatelem pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan František Tajč a p. Radek Feikl,
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

5x pro

0x proti

1x zdržel p. Najman

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 rozpočtové změny č.3
5. Seznámení se závěry auditu hospodaření obce provedeným KÚ dne 27.9.2016
6. Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na projekt „Bytový dům
Siřejovice“
7. Schválení smlouvy o dílo s firmou ALLKON s.r.o. Okružní 350, 435 13 Meziboří na
stavební práce s názvem „ BYTOVÝ DŮM SIŘEJOVICE“
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

ZO projednalo a schvaluje program 11. veřejného zasedání.

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení :
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od posledního zasedání
Starosta obce seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porad.
č. 91 ZO projednalo a schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů
obce Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 92 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/ 2016 přečetla pí. Ing. Krejzová
účetní OBCE SIŘEJOVICE
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.3/ 2016
Hlasování:

6x pro

0x proti 0x zdržel

č. 93 Projednání a seznámení se závěry auditu hospodaření obce provedeným KÚ dne
27.9.2016
ZO projednalo a schvaluje závěry auditu hospodaření obce provedeným KÚ dne 27.9.2016
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 94 Projednání a schválení výběru nejvhodnější nabídky na projekt „Bytový dům
Siřejovice“ č.1 fa. RRR spol. s.r.o.
cena 7 014 015,72Kč
č. 2 fa. NAO s.r.o.

cena 6 471 688,55Kč

č. 3 fa. ELA Litvínov spol. s.r.o. cena 6 093 633,12Kč
č. 4 fa. ALLKON s.r.o.

cena 6 036 906,01Kč

č. 5 fa. WOHER s.r.o.

cena 6 259 137,89Kč

ZO projednalo a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na projekt „Bytový dům Siřejovice“od
fa. ALLKON nabítková cena vč. DPH 6 036 906,01Kč .
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 95 Schválení smlouvy o dílo s firmou ALLKON s.r.o. Okružní 350, 435 13 Meziboří na
stavební práce s názvem „ BYTOVÝ DŮM SIŘEJOVICE nabídková cena vč. DPH 6 036
906,01Kč “.

ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo s firmou ALLKON s.r.o. Okružní 350, 435 13
Meziboří na stavební práce s názvem „ BYTOVÝ DŮM SIŘEJOVICE nabídková cena vč.
DPH 6 036 906,01Kč “.
Hlasování:

5x pro

0x proti

1x zdržel p. Tajč

č. 96 Jednání s fa. ALLKON s.r.o. a projednat se stavebním dozorem p. Hrdličkou nabídku
fa. KRESSIDA s.r.o. o izolaci BYTOVÉHO DOMU řešenu podříznutí a nasunutí nerezových
vlnitých plechů se zárukou 80 let.
ZO projednalo a pověřuje p. Krejzu vyvolat jednání s fa. ALLKON s.r.o. a projednat se
stavebním dozorem p. Hrdličkou, nabídku fa. KRESSIDA s.r.o. o izolaci BYTOVÉHO
DOMU řešenu podříznutí a nasunutí nerezových vlnitých plechů se zárukou 80 let.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

Diskuze:
p. Krejza: Poprosím zastupitele p. Tajče o vyjádření k projektu a smlouvě, důvod proč je
proti projektu Bytový dům Siřejovice.
p. Tajč: Dle mého názoru odkopání domu a provedení izolace nestačí. Ten dům se musí
podříznout a narazit vlnité nerez plechy to je nejlepší co můžeme udělat. Víte všichni, že
máme problém ve školce, tam byla navrhnuta izolace a potom, při stavbě byla zrušena. Za
sebe říkám, až tam dáme plastové okna a izolaci, tak nájemníci budou šetřit málo větrat,
aby ušetřili za topení a bude tam plíseň a vlhko a zastupitelé to budou muset řešit. A to
nechceme, když teď začínáme přestavbu domu, tak to můžeme změnit.
p. Krejza: Zítra 27. 10. 2016 se spojím s fa. KRESSIDA s.r.o. a zajistím cenovou nabídku.
pí. Grégrová: Mám tu sepsanou a podepsanou žádost o obecní byt, komu mám žádost o
byt.
p. Krejza: Předejte žádost p. Najmanovi, jen vám řeknu, že je málo zájemců.
pí. Smolová: Máme problém s parkujícíma vozy na hlavní ulici. Při výjezdu z garáže není
vidět směrem na Vrbičany.
p. Krejza: Tento problém řešíme na každém zasedání. Lidé mají garáže a dvory a parkují
před domem na kraji vozovky a není vidět, ani přijíždějící autobus. Pokusíme se zeptat na
odboru dopravy a nechat tam dát vodorovné dopravní značení žlutou čáru.
pí. Smolová: Místní rozhlas je špatně slyšet.

p. Krejza: Zavolám firmu na seřízení.
pí. Grégrová: Strom na obecním pozemku před naším domem je veliký a kořenový systém
nám nadzvedává základy garáže.
p. Krejza: Zajdeme tam se zastupiteli a rozhodneme na místě, jak to vyřešíme.
p. Krejza: Rád bych tady řekl, že na přání občanů, budeme rozšiřovat vjezd ke kontejneru
na bio odpad.

ZÁVĚR

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 19.50 hodin.

V Siřejovicích, 30.10.2016

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

František Tajč
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno na úřední desce : ……………………………….
Sejmuto z úřední desky : ……………………………………

Radek Feikl
ověřovatel zápisu

