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

Zápis z 13 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 15. 2. 2017 od 19,00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19:00 hod., ukončeno bylo v 20:20 hod.
Jednání vedl starosta obce Josef Krejza.

Přítomni: 5 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 4. 2. 2017, 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 5 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. Luděk Tučka, zapisovatelem
pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
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ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan František Tajč a p. Luděk Tučka
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

4x 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 rozpočtu na r. 2017
5. Projednání a schválení inventarizace majetku za r. 2016
6. Projednání a schválení hospodaření v MŠ Siřejovice v roce 2016
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

ZO Schvaluje program 13. veřejného zasedání.
Hlasování:

5x 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. 107 ZO Schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů obce Siřejovice od
posledního zasedání.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 108 Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 přečetla pí. Ing. Krejzová účetní OBCE
SIŘEJOVICE
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ZO schvaluje rozpočet na rok 2017, příjmy celkem 5 432 100 Kč, výdaje celkem 8 288 700 Kč, financování 2 856 600 Kč. Rozpočet se schvaluje jako schodkový, schodek bude kryt z finančních přebytků
obce z minulých let. Závazným ukazatelem je paragraf s výjimkou konsolidačních příjmů a výdajů. Zastupitelstvo pověřuje účetní obce rozpisem rozpočtu.

Hlasování:

5x pro

0x proti 0x zdržel

č. 109 Předseda inventarizační komise p. Tučka seznámil s inventarizační zprávou za rok 2016
ZO schvaluje zprávu o inventarizaci majetku za rok 2016
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 110 Účetní Obce Siřejovice ing. Krejzová přečetla zprávu o hospodaření MŠ Siřejovice
ZO Schvaluje hospodaření MŠ v roce 2016 a schválení výsledku hospodaření za rok 2016, které
skončilo se ziskem 1 520,44 Kč. ZO dává souhlas k převodu HV do rezervního fondu MŠ k využití
v roce 2017.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 111 Schválení daru pro HOSPIC sv. Štěpána v Litoměřicích ve výši 5 000 Kč.
ZO schvaluje dar pro HOSPIC sv. Štěpána v Litoměřicích ve výši 5 000 Kč.
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

Diskuze:
p. Krejza: Rád bych poprosil p. Tajče o vyjádření k tématu komunálního odpadu.
p. Tajč: Na poradě zastupitelstva jsme řešili, jak naši občané nakládají s komunálním odpadem.
Poprosil jsem účetní obce o podklady a spočítal jsem to na čísla domů v naší vesnici. Je zajímavé,
že někteří si nekoupili žádný lístek na popelnici. Je to pro zastupitele jen informativní. Na poradě
zastupitelstva jsem podal návrh týkající se svozu tříděného odpadu. Navrhl jsem oslovit firmu na
svoz tříděného odpadu o barevné pytle na tříděný odpad a o termínech svozu. V okolních vesnicích
to tak funguje, že to postavíte před dům a svozová firma v termínu odveze jak plast, tak papír.
Kontejnery zůstanou, ale samy víte, že jsou stále plné.
p. Krejza: Rád bych podotknul, že soupis lístků nemusí odpovídat, jak lidé nakládají s odpadem.
Mnoho lidí vidím vozit pytle do našeho kontejneru za obecním úřadem. Ohledně tříděného odpadu
mají zastupitelé návrh o rozšíření a vybudování nového sběrného místa v ulici u hospody.
p. Krejza: Velká kritika na obecní úřad, že minulý týden starosta a místostarosta oba měli
dovolenou. Přes dovolenou ve vesnici bylo několik situací, které jsem řešil po teflonu: havárie
vodovodního potrubí v obci nešla voda, propadlý chodník u Kuntošů, oprava podlahy ve školce.
p. Krejza: Kritizuji předsedu finančního výboru, jeho činnost je dle mého názoru špatná a vůbec si
neplní svou funkci. Obec nemá žádné zápisy, a to se blíží audit. Na poradu donesla ředitelka MŠ
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doklady za minulý rok. Ležely v kanceláři necelé dva měsíce, nikdo nic nezkontroloval a budeme
potřebovat zápis i z MŠ. Co mi k tomu řeknete, předsedo.
p. Hejna: Nevím, co k tomu říct, když mám volno, tak členové jsou v práci a obráceně. Spolupráce
je s členy komise špatná. Nemohu se s nimi dohodnout.
pí. Paulenová: Je nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a také po vsi, všimla jsem si, že to dělá
ten blonďatý chlapec, co bydlí v domě u pí. Krásové.
p. Krejza: Společně se zástupcem jsme měli jednání s pronajímatelem nemovitosti, p. Nezdedou, a
ten nám přislíbil nápravu. Matka blondýna se odstěhovala z této nemovitosti.
p. Krejza: Rád bych se omluvil za nepříjemnost s dodávkou vody a poprosil bych p. Paulena, který
pracuje v této firmě, o podání vysvětlení. Proč úřad nebyl včas informován, že dojde k přerušení
dodávky vody?
p. Paulen: Nejsem tiskový mluvčí, ale mohu potvrdit, že došlo k havárii na řádu, který zásobuje naší
vesnici. K havárii došlo v ranních hodinách a nebylo prioritou informovat obce, ale opravit závadu.
Oprava trvala asi do 14 hod. Při haváriích není možné informovat dotčené obce, ale je možné na
našich stránkách, přes automat SMS INFO zadat Vaše číslo a automaticky bude doručena
informace o haváriích na vodovodním potrubí, které spravujeme.
pí. Paulenová: Já jenom k těm lístkům na komunální odpad, nepochopím, že někdo nemá koupený
ani jeden lístek na popelnici.
p. Krejza: To jsme probrali na poradě, někteří vozí v pytlích komunální odpad do kontejneru za
úřad. Musíme to spojit s platbou za kontejner.
pí. Smolová: V naší ulici za hospodou nechceme kontejnery na tříděný odpad. Bude, tam jen
nepořádek. Nám tam stačí stromy s hruškami a telefonní budka, kterou si pletou s toaletou.
ZÁVĚR

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 20:20 hodin.
V Siřejovicích, 20. 2. 2017
Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

František Tajč

Luděk Tučka

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno na úřední desce…………………
Sejmuto s úřední desky:……………………
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