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

Zápis z 12 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 21. 12. 2016 od 19,00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19:00 hod., ukončeno bylo v 20:15 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 12. 12. 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 Miroslav Hejna a p. Luděk Tučka,
zapisovatelem pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
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ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan Miroslav Hejna a p. Luděk Tučka
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 rozpočtového opatření č.4
5. Projednání rozpočtového provizoria na r. 2017
6. Přenesení pravomoci na starostu provádět rozpočtová opatření
7. Schválení harmonogramu inventury r. 2016
8. Schválení darovací smlouvy č. 49/2016 mezi SONO a Obcí Siřejovice
9. Schválení rezignace člena zastupitelstva
10. Volba předsedy kulturní komise
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
ZO projednalo a schvaluje program 12. 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. 97 ZO projednalo a schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů obce
Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 98 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/ 2016 přečetla pí. Ing. Krejzová účetní
OBCE SIŘEJOVICE
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.4/ 2016, je nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování:

6x pro

0x proti 0x zdržel
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č. 99 Schválení rozpočtového provizoria
Do schválení rozpočtu na rok 2017 se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem
předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 100 Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše
100 000Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 101 Schválení harmonogramu inventury r. 2016
ZO projednalo a upřesnilo termín dokončení inventury za rok 2016 do 31.1.2017 ve složení p.
Najman, p. Tučka, p. Pokorný a Mgr. Kuglerová.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 102 Schválení darovací smlouvy č. 49/2016 mezi SONO a Obcí Siřejovice
ZO projednalo a schvaluje smlouvu, pověřuje p. Krejzu podepsání darovací smlouvy č. 49/2016
mezi SONO a Obcí Siřejovice
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 103 Schválení rezignace člena zastupitelstva
p. Feikl ústně rezignoval na člena zastupitelstva obce Siřejovice ke dni 31.12.2016
Hlasování:

5x pro

0x proti

1x zdržel p. Feikl

č. 104 Volba předsedy kulturní komise
ZO projednalo a rozhodlo, že předsedu kulturní komise nebude volit a tuto činnost bude rozděleno
mezi zbývající členy zastupitelstva
č. 105 Odměna za dlouholeté služby účetní pí. Krejzové E. dar šeková poukázka na nákup zboží
v hodnotě 1000Kč a 2000Kč v hotovosti
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Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 106 Sepsání dohody o pracovní činnosti s pí. Ing Krejzovou K. na služby účetní pro obecní úřad
Siřejovice
ZO projednalo a schválilo dohodu a pověřuje starostu obce podepsání dohody o pracovní činnosti
na služby účení pro obecní úřad Siřejovice s pí. Ing Krejzovou K.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

Diskuze:
p. Najman: Rád bych poděkoval Radkovi za práci v kulturní komisi a zároveň žádám o zrušení
názvu na facebooku, který měl na starost jako kultura a zastupitel. Teď my jako zastupitelé nemáme
možnost řídit stránky pod názvem Obec Siřejovice, žádám tě o zrušení tohoto názvu.
p. Feikl: Proč? To dělá manželka a ta je knihovnice. Na stránkách obce nejsou pozvánky třeba na
čerty s Mikulášem.
p. Najman: Toto má na starost kulturní komise, já to také nevěděl a ani kdo bude chodit. Knihovnice
Ing. Feiklová, ať si dá název třeba Knihovna Siřejovice, nebo něco podobného, ale ne oficiální
název obce.
pí. Paulenová: Zastupitelé obce, proberte se, nebo spadneme pod Lovosice a to pro naší vesnici
nebude dobré. Musíte se dohodnout a ne hned končit.
p. Feikl: Bylo mi řečeno, že jako kulturní komise moc utrácím, jen dodávám, že to byl nákup na
několik akcí. Sázení stromů, Dýňohraní, Čert a Mikuláš, Vánoční setkání v kostele a občerstvení na
Silvestra.
p. Krejza: Odstoupení p. Feikla je neuvážené, zbrklé pod emocí. Ohrozí to fungování obce na další
dva roky. Je třeba umět přijmout kritiku. Za mého starostování to je již 3 odstoupení předsedy
kulturní komise: 1. pí. Grégrová
2. pí. Paulenová
3. p. Feikl
Když odstupovala pí. Paulenová, bylo to z důvod pracovního vytížení. Jsem rád, že p. Feikl dnes na
poradě před veřejným zasedáním potvrdil také, že má hodně starostí s dětmi, hlavně s jejich
sportováním v případě Saši a Karolíny a to je také jeden z důvodů proč končí jako zastupitel obce.
pí. Paulenová: Po vsi se vypráví, že uklízečka špatně uklízí a bere za to peníze. Tak Vám řeknu, že
za těch pár drobných co ji dáváte, to nestojí a jsem zvědavá, kdo Vám to bude dělat. Jestli jí budete
takhle pomlouvat, tak skončí.
p. Feikl: Ano, na špatný úklid jsem upozornil starostu já. V knihovně a na úřadě vedle kuchyně při
vyzvednutí ozdob strašně zapáchal odpad.
pí. Paulenová: To si děláte legraci, odpady zapáchají všude, nejen na úřadě.
p. Krejza: Rád bych podotkl, že příští rok máme výročí obce a k tomu výročí jsme vydali kalendář a
připravujeme oslavy spojené s posvícením. V naší obci jsme opravili střechu na kiosku na malém
hřišti, nový nátěr a revizi dětského hřiště, nátěr pergol, oprava autobusové zastávky, oprava
chodníku a vjezdu u p. Boháčka. Jsou to drobné věci, ale hned to lépe vypadá.
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pí. Paulenová: Obec je hezká, ale co nám to je platné, když zastupitelé končí a zbytek se hádá a
nenajdou společnou řeč, když to půjde takhle dál, tak spadneme pod Lovosice.
pí. Smolová: Jak to je s parkováním vozů v okolí autobusové zastávky?
p. Krejza: Mám jednání ohledně žluté čáry (Zákaz stání) v blízkosti zastávky. Ohledně přípojek na
novou kanalizaci jsem přeposlal seznam domů, které nejsou připojeny.
pí. Smolová: Nám už to přišlo, že nejsme připojeni. Jedná se o dům, kde nikdo nebydlí. Manžel
tam hned zajel a vysvětlil, že dům je prázdný.
ZÁVĚR

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 20:15 hodin.

V Siřejovicích, 26.12.2016

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

Miroslav Hejna

Luděk Tučka

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno na úřední desce : 31.12.2016
Sejmuto z úřední desky : ……………………………………
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