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

Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 10. 5. 2017 od 19,00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích
od 19:00 hod., ukončeno bylo v 20:05 hod.

Jednání vedl starosta obce Josef Krejza.

Přítomni: 4 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 přítomni 4 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 4 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o
obcích usnášeníschopné
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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.
ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan Miroslav Hejna a p. Luděk Tučka
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

3x 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 rozpočtového opatření č.1
5. Informace o rezignaci na mandát člena zastupitelstva
6. Informace o činnosti obce do mimořádných voleb
7. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Siřejovice za
r.2016
8. Informace o jednání členské schůze SONO
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

ZO Schvaluje program 15. veřejného zasedání.
Hlasování:
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4x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení :
Než začneme jednat a schvalovat usnesení 15. veřejného zasedání Vás musím informovat,
že dne 5.5.2017 jsem převzal písemnou námitku k zápisu 14.veřejnému zasedání od
zastupitele obce . Poprosím p .Hejnu o jeho vyjádření.
Má námitka k zápisu pana starosty ke 14. veřejnému zasedání je takováto.
S programem zasedání byl zvolen i zapisovatel, p. Oldřich Najman. Přestože se
hlasovalo, není zde zapsán průběh hlasování, tedy, kdo hlasoval pro, kdo se zdržel, kdo byl
proti.
Otázka pana starosty na mou osobu, proč takto hlasuji.
Po poradě s místostarostou jsem navštívil KÚ v Ústí nad Labem odd. správních činností,
kde mě informovali, že nejsme usnášeníschopní, protože počet členů zastupitelstva obce
klesl pod 5 a nelze o všem hlasovat. Tuto záležitost doložím písemně.
Přečetl jsem písemné sdělení KÚ vedoucí odd. správních činností a písemný záznam
Ministerstva vnitra odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Ústí nad
Labem. Zde vyplývá, že jsem byl mylně informován odborem správních činností, že
zastupitelstvo v tomto počtu není usnášeníschopné, resp. že nelze o všem hlasovat.
Současně byly obci doporučeny internetové stránky ODK: www.mvcr.cz/odk.
Dále, že starosta nemusel veřejné zasedání ukončovat.

p. Tučka : Podávám návrh usnesení na hlasování, jestli námitka je nebo není důvodná.
Zastupitelstvo obce rozhodlo hlasováním, že písemná námitka není důvodná
Hlasování:

3x pro

1x proti p. Hejna

0x zdržel

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání
Starosta obce seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porad.
č. 113 ZO Schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů obce Siřejovice
od posledního zasedání.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 114 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2017 přečetla pí. Ing. Krejzová,
účetní OBCE SIŘEJOVICE
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2017
Hlasování:
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4x pro

0x proti 0x zdržel

č. 115 Informace o rezignaci na mandát člena zastupitelstva
ZO bere na vědomí rezignaci zastupitele obce p. Tajče
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č. 116 Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Siřejovice za
r.2016 přečetla Ing. Krejzová
ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Siřejovice za rok 2016 a
přijímá toto opatření potřebné k nápravě zjištěných méně závažných chyb a nedostatků při
přezkoumání hospodaření: Zastupitelstvo obce se zavazuje dodržovat Zákon č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a podle § 147 uveřejňovat smlouvy uzavřené na veřejnou
zakázku do 15 dnů od jejich uzavření.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x zdržel

č.117 Starosta seznámil zastupitelstvo obce, se záměrem vybudovat v prostoru skládky
SONO, zařízení na mechanicko-tepelnou úpravu směsných komunálních odpadů a navrhl,
aby součástí vybudování tohoto zařízení byla podmínka vybudování obchvatu obce
Siřejovice.
Hlasování:

1 x pro Krejza, 3 x proti Najman, Hejna, Tučka zdržel se 0

č. 118 Zastupitelstvo obce Siřejovice nesouhlasí s vybudováním zařízení na mechanickotepelnou úpravu směsných komunálních odpadů v lokalitě stávající skládky sdružení SONO
Plus s.r.o.
Hlasování:

3 x pro Najman, Hejna, Tučka

zdržel se 1 x Krejza proti 0

č. 119 Delegování starosty obce na jednání s fa SONO Plus s.r.o.
Zastupitelstvo obce Siřejovice pověřuje starostu .Josefa Krejzu na jednání s fa. SONO Plus
s.r.o. a domluvit setkání z občany obce Siřejovice v prostorách obecního úřadu a představit
plánované zařízení na mechanicko – tepelné zpracování smíšených komunálních odpadů v
lokalitě stávající skládky.
Hlasování:

3x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

Diskuze:
p. Hejna: Dne 13 .4. 2017 jsem zúčastnil jednání SONO jako člen kontrolního výboru za
obec Siřejovice. V diskuzi se probíraly problémy s budoucím nakládání odpadů do r. 2024.
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Mimo jiné také, že se zde hledá cesta jak vyčistit odkaliště kontaminované vody atd.
Skládek různého charakteru v našem regionu je už celkem dost.
pí. Feiklová: Z vašeho jednání vyplývá, že v prostorách skládky bude nové zařízení na
zpracování smíšeného komunálního odpadu po roce 2024. To znamená, že obec bude
stále zatížená nákladními vozy a nebudeme do toho moct mluvit, protože to máme za vsí,
ale ne v našem katastru.
p. Krejza: Na členské schůzi se jednalo o mechanicko tepelném zpracování odpadu a neví
se, jestli na to budou peníze. Jedná se o částku přibližně 400 mil. Kč. Technologie, o které
mluvíme, přemění odpad na druh paliva.
pí. Feiklová: Zastupitelé obce by měli získat informace o okresním plánu odpadového
hospodářství po roce 2024, popřípadě krajský plán odpadového hospodářství po roce
2024. Tam by mohlo být zmíněno, jaké technologie a místa k tomu určená budou do
budoucna zpracovávat smíšený komunální odpad.
p. Krejza: Skládkování smíšeného komunálního odpadu je možné do roku 2024 podle EU,
co bude po tom, to nevíme.
pí. Feiklová: Jediné je donutit lidi třídit odpad, a to tím, že bude svoz smíšeného
komunálního odpadu zdražován, a to nás donutí třídit.
p. Hejna: V prostorách skládky mají také kompostárnu, od které mám informace, že zájem
o kompost není tak velký a není výdělečná.
p. Krejza: Pokusím se domluvit schůzku s představiteli SONA, ať nám popíší připravovaný
projekt, jak to bude po roce 2024 na našem úřadě, pro naše občany.
p. Hejna: Co provedeme s rybníkem, umírají nám tam ryby.
p. Najman: Při zjištění toho, že umírají ryby, jsme otevřely studnu, která nám dopouští
rybník a bylo zjištěno, že nejde ponorné čerpadlo. Pod dozorem p. Krejzy jsme to s p.
Zábranským opravili. Přesto nám stále hynou. Na začátku této situace měli ryby zakrvené
žábry z nedostatku kyslíku. Teď mají na těle plíseň. Myslím si, že nešlo dlouho čerpadlo a
neměnila se voda v rybníce to způsobilo nedostatek kyslíku a přemnožení řas, které nám
likviduje ryby. Mě osobně to strašně mrzí a nevím, jak to bude dál.
pí. Feiklová: Takový problém nastal v obci Lkáň. Spojte se se starostou, jak to řešili oni.
p. Hejna: Na místním hřbitově se ztrácí věci z hrobů, jsou fotopasti funkční.
p. Krejza: Fotopasti měl na starost p. Feikl. Když skončil jako zastupitel, tak jsme neurčili,
kdo to bude mít na starost. Po upozornění na tento nešvar, jsem byl odmontovat fotopasti a
vyměnil jsem baterie a stáhl fotky z karet. Bohužel zaznamenávají příchod a odchod u
brány. Není vidět na prostory hřbitova. Rád bych poprosil mladší zastupitele, aby si to vzali
na starost.
pí. Smolová: Jak to je vidět na fotkách z fotopastí?
p. Krejza: Fotky jsou dobré, je poznat osoba přicházející, mám to stažené v počítači, ale
jen u vchodové části hřbitova. Při poslední výměně baterií jsem použil běžné, tak nevím,
jestli to je funkční.
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.
ZÁVĚR

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 20:05 hodin.
V Siřejovicích, 20. 5. 2017
Josef Krejza
starosta

zapisovatel

Miroslav Hejna

Luděk Tučka

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

Vyvěšeno na úřední desce…20. 5. 2017………………
Sejmuto s úřední desky:……………………
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Oldřich Najman

