OBEC SIŘEJOVICE
Se sídlem Obecní úřad Siřejovice,
Siřejovice č. p. 37, 410 02 Lovosice
Zápis ze4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne
5. 4. 2018 od 19:00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19:00 hod, ukončeno bylo ve 20 hod.
Jednání vedla starostka obce Lenka Feiklová.
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz. Prezenční listina)
Omluveni:
Neomluveni:
Občané: dle prezenční listiny.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájila v 19:00 hod. starostka obce Lenka Feiklová, v úvodu jednání ZO přivítala
ZO a přítomné občany. Starosta obce konstatovala, 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 23.3 2018, tedy v souladu s tímto ustanovením
uvedeného zákona byla informace o jeho konání publikována po dobu nejméně 7 dní
předcházejících tomuto zasedání. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 93 zákona obcích. Dále
starostka obce konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), takže je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), takže je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení programu 4. veřejného zasedání
Zapisovatelem byla navržena pí. Drahomíra Jelínková, ověřovatelem pí. Jitka Musilová a p.
Martin Štefan. K návrhu nebylo připomínek.
Usnesení č. 48:
ZO projednalo a určuje ověřovateli zápisu: pí. Jitku Musilovou a p. Martina Štefana,
zapisovatelem pí. Drahomíru Jelínkovou.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 1 (pí. Jelínková)

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3) Zpráva o hospodaření obce Siřejovice za rok 2017
4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2017
5) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2017
6) Projednání a schválení účetní uzávěrky Mateřské školy Siřejovice za rok 2017
7) Projednání a schválení rozpočtových opatření
8) Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2017
9) Projednání a schválení sponzorského daru pro Gymnázium Lovosice

10) Projednání a schválení sponzorského daru pro Myslivecké sdružení Windsor
11) Projednání smlouvy o poskytnutí daru mezi Lafarge Cement a.s. a obcí Siřejovice
12) Diskuse
13) Usnesení
14) Závěr
Starostka obce současně navrhla doplnit program o další dva body.
1) Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od minulého zasedání
2) Schválení a projednání odpadového hospodářství obce

Usnesení č. 49:
ZO projednalo a schvaluje program 4. veřejného zasedání
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
Starostka obce podrobně seznámila občany s činností zastupitelstva obce od posledního
zasedání.
Usnesení č. 50
ZO schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
4. Projednání zprávy o hospodaření obce Siřejovice za rok 2017
Starostka obce seznámila přítomné občany se zprávou o hospodaření obce za rok 2017.
Usnesení č. 51:
ZO projednalo a schvaluje zprávu o hospodaření obce Siřejovice za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
5. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2017
Účetní obce seznámila přítomné občany se závěrečným účtem za rok 2017.
Usnesení č. 52:
ZO Siřejovice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

6. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2017
Účetní obce seznámila přítomné s výsledkem účetní uzávěrky za rok 2017.
Usnesení č. 53:
ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Siřejovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
7. Projednání a schválení účetní uzávěrky Mateřské školy Siřejovice za rok 2017
Starostka obce seznámila přítomné s účetní uzávěrkou Mateřské školy Siřejovice za rok 2017.
Hospodářský výsledek mateřské školy, za rok 2017, skončil se ziskem 934,92 Kč. Tento zisk

bude převeden do rezervního fondu MŠ k využití v roce 2018.
Usnesení č. 54:
ZO Siřejovice schvaluje účetní uzávěrku, zřízené příspěvkové organizace - Mateřské školy
Siřejovice sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Současně schvaluje hospodaření MŠ v roce 2017 a
výsledek hospodaření za rok 2017, které skončilo ziskem ve výši 934,92 Kč. ZO dává souhlas
k převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ k využití v roce 2018.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
8. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 1 a 2
Účetní obce seznámila přítomné občany s rozpočtovým opatřením č. 1 a 2.

Usnesení č. 55:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2 z roku 2018.
9. Zpráva o inventarizaci majetku obce Siřejovice za rok 2017
Místostarostka obce seznámila přítomné občany s výsledky inventury majetku za rok 2017.
ZO bere na vědomí výsledky inventarizace majetku obce Siřejovice.

Usnesení č. 56:
ZO schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce Siřejovice za rok 2017.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
10. Projednání a schválení sponzorského daru pro Gymnázium Lovosice, Sady Pionýrů
600, příspěvková organizace
Starostka obce seznámila přítomné občany s návrhem na poskytnutí sponzorského daru pro
Gymnázium Lovosice.
Usnesení č. 57:
ZO projednalo a schvaluje sponzorský dar pro Gymnázium Lovosice ve výši 1500 Kč.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 1 (pí. Jitka Musilová)
11. Projednání a schválení sponzorského daru pro Myslivecké sdružení Windsor
Starostka obce seznámila přítomné občany s návrhem na poskytnutí sponzorského daru pro
myslivecké sdružení Windsor.
Usnesení č. 58:
ZO projednalo a schvaluje sponzorský dar pro Myslivecké sdružení Windsor ve výši
10 000 Kč.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
12. Projednání smlouvy o poskytnutí daru mezi Lafarge Cement a.s. c obcí Siřejovice
Starostka obce seznámila přítomné občany s návrhem smlouvy o poskytnutí daru od Lafarge
Cement a.s. pro obec Siřejovice. Smlouva je účelově vázaná a dar ve výši 50 000 Kč bude
poskytnut pouze „na kulturní život“ v obci.

Usnesení č. 59:
ZO bere na vědomí smlouvu o poskytnutí daru mezi Lafarge Cement, a. s. a obcí Siřejovice
a pověřuje starostku podpisem.
13. informace o odpadovém hospodářství obce Siřejovice.
Starostka předložila návrh smlouvy na uložení elektro odpadu ve sběrném místě v obci
Vrbičany. Tato služba je pro obyvatele, s trvalým pobytem v obci Siřejovice, zdarma.
Otevírací doba je každý týden ve středu od 17:00 do 18:00 hodin a každý lichý týden od 10:00
do 11:00 hodin. (začátek 14. 4. 2018)
ZO řešilo příspěvek na odstraňování komunálního odpadu pro nájemníky čp. 47, kteří nemají
trvalý pobyt v obci Siřejovice.
Dále ZO řešilo stav po vyčerpání přidělených 52 lístků pro dané číslo popisné.
Usnesení č. 60:
A) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s obcí Vrbičany o využívání služeb
sběrného místa obce Vrbičany a pověřuje starostku podpisem. Tato služba je pro obyvatele
Siřejovic zdarma.
B) Zastupitelstvo obce současně schvaluje příspěvek na odstraňování komunálního odpadu
ve formě 1 lístek na jeden týden i pro současné nájemníky čp. 47. Jedná se tedy o 52 lístků
na 1 rok.
C) Dále ZO schvaluje, v případě vyčerpání 52 ks přidělených lístků pro dané číslo popisné
možnost dokoupení dalších lístků na komunální odpad. Cena je sjednocena na 20 Kč za 1
lístek, což bude dále ošetřeno formou smlouvy mezi obcí a kupujícím.
14. Diskuse
Dotaz: Byly již schváleny peníze na nákup nových strojů do posilovny?
pí starostka: Ano bylo schváleno 10 000 Kč na nákup nových strojů do posilovny. V současné
době nejdříve řešíme výmalbu posilovny, prozatím máme první cenovou nabídku, která se
nám, ale zdá vysoká. Máme současně sjednané další dvě schůzky s řemeslníky, takže ještě
vyčkáme a ceny porovnáme. Dali jsme také dohromady nový řád posilovny a postupně vše
řešíme.
Dotaz: Co bude se hřbitovem, ztrácí se tam věci.
pí starostka: Prohlédneme fotky z fotopastí a zvažujeme jejich jiné umístění, ale od 25. 5.
2018 začne platit nový zákon o ochraně osobních údajů a použití kamer a fotopastí bude
potom složitější. Až budeme mít vybraného pověřence, poradíme se s ním.
p. Štefan: Myslím si, že se to musí stávat během dne, protože na noc p. Pokorný hřbitov
zamyká.
Dotaz: Chtěla bych se zeptat na ten sběrný dvůr ve Vrbičanech, kde se přesně nachází?
pí. starostka: Nachází se v blízkosti učiliště, ve směru od Siřejovic na levo od hlavní silnice.
Odpad je možné odevzdávat každou středu od 17 do 18 hodin a od 14. 4. také v sobotu od 10
do 11 hodin, vždy 1x za 14 dní.

16. Závěr: Na závěr starostka obce poděkovala přítomným a ukončila zasedání ve 20:00
hodin.
V Siřejovicích dne 12. 4. 2018.
Lenka Feiklová
starostka obce

Jitka Musilová
ověřovatel zápisu

Drahomíra Jelínková
zapisovatel

Martin Štefan
ověřovatel zápisu

