Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 20. 04. 2007
které se konalo dne 18. 4. 2007
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,45 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané:

Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce a občany obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová
Lenka.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Krejčová Hana, p. Kuntoš Jiří
Dále starosta předložil návrh programu 4. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání
2. Zpráva o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2006
3. Zpráva o činnosti komisí
4. Vyhodnocení dotace ze SFŽP ČR
5. Výběr zhotovitele nového dopravního značení v obci
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce Siřejovice byl schválen.

1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce.
Starosta obce informoval o činnosti zastupitelstva obce:
Zakoupen nový bezdrátový mikrofon.
Projednáno kácení stromů v lokalitě „Ve svahu“.
V jednání s obcemi Vrbičany a Chotěšov je zřízení obecní policie.
Na základě požadavku zástupce SFŽP ČR zajistil starosta doplnění skutečného zaměření
splaškové kanalizace a dále zřízení věcných břemen.
V řešení je i nadále rekonstrukce rozhlasu a fotbalového hřiště.
V přípravě je výstavba mysů na levé části komunikace II/245.
Projednány přípravy na velikonoční zábavu.
Seznámení zastupitelů s činností Svazu žen v naší obci (zajištěna úprava hřbitova).
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Zpráva o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2006
viz. příloha

Hlasování o zprávě o kontrole hospodaření obce za rok 2006:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2006 schválilo.

3. Zpráva o činnosti komisí
Zpráva finanční komise: dne 14.3.2007 proběhla kontrola výdajové a příjmové pokladny,, bez závad.
Zpráva kulturní komise: dne 10.2.2007 připraven Maškarní ples pro dospělé a maškarní rej pro děti,
7. 4. 2007 se konala velikonoční zábava. Další kulturní akce proběhnou dle stanoveného programu.

4. Vyhodnocení dotace ze SFŽP ČR

Vyhodnocení by mělo být ukončeno v termínu 06/2007. Na Severočeské vodovody a kanalizace
předáno 9 plných mocí k sepsání smlouvy na odvádění splaškových vod. Zástupce SčVK, a.s.
vystaví nové potvrzení o procentuálním napojení EO. Podklady budou znovu předány na Státní fond
ŽP ČR.

5. Výběr zhotovitele nového dopravního značení v obci
Nové dopravní značení v obci je obec povinna zrealizovat na základě rozhodnutí odboru dopravy a
SH MěÚ Lovosice.
Zastupitelstvo mělo na výběr celkem ze 2 cenových nabídek: fa.L+L, dopravní značení a zařízení
Litoměřice – cena 62 654 Kč, ,a fa. SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení, Praha – cena 65 075
Kč, .
Obě nabídky byly cenově zcela srovnatelné, cena se lišila především v dopravě. Fa. L+L Litoměřice
si dopravu v cenové nabídce neúčtovala, fa. SOMARO CZ, s.r.o., Praha si v cenové nabídce
zaúčtovala dopravu 1 km/13 Kč.

6. Diskuse
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. stanovily jednotnou sazbu za kontrolu kanalizační
přípojky před zasypáním: 420 Kč, půjčka na nákup zboží, která byla poskytnuta pro prodejnu
p.Kuntošové je zcela doplacena, pŠverhartovi stále dluží obci 64 000 Kč, Zahájena rekonstrukce
fotbalového hřiště, chodníky !!!, stížnosti na propadlé chodníky po obci, co se zelenou plochou u
Hostince na Svobodě, v dolní části obce propadlá komunikace (p. Adeltová, vjezd u Zábranských).

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva obce Siřejovice.
2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání.
3. Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2006 a závěrečný účet obce bez výhrad.
4. Změnu poplatku za uložení odpadu do kontejneru od 1.5.2007 následovně:
motorový pohon 50 Kč
ostatní 10 Kč
5. Zhotovitele nového dopravního značení v obci – fa. L+L Lipš, Litoměřice.
6. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Lenku Feiklovou, aby spolupracovala s pořizovatelem územního plánu pro obec Siřejovice.
2. Starostu obce, aby jednal s římskokatolickou farností o převodu kostela a souvisejících
pozemků do vlastnictví obce.
v Siřejovicích, dne 20. 4. 2007
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Hana Krejčová
Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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