Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 27. 06. 2007
které se konalo dne 27. 6. 2007
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,10 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1 člen zastupitelstva
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 z 5. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová Lenka.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Krejčová Hana, p.Hejnová Lenka
Dále starosta předložil návrh programu 5. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání
2. Návrh změny sazeb za uložení odpadu do kontejneru
3. Projednání návrhu smlouvy s firmou LIKOR, a.s.
4. Projednání rozvojové strategie obce
5. Diskuse
6. Usnesení, Závěr
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 6
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:
Dokončeno dopravní značení v obci.
Projednán dopis pana Dobroslava Munčinského, který se týkal změny územního plánu obce
Siřejovice.
Starosta převzal klíče od kostela,
schválen příspěvek 2 000 Kč pro Svaz tělesně postižených,
projednán pronájem kontejneru na hřišti,
p. Dvořák zajistí evidenci při zapůjčení míchačky (5 Kč/den) a výsuvného žebříku (5 Kč/den),
konstatování proběhlého dětského dne,
na silnici II/247 proběhla úprava asfaltového povrchu,
probíhá úprava fotbalového hřiště.
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Návrh změny sazeb za uložení odpadu do kontejneru
Na základě zvyšujících se cen při ukládání odpadu na skládku SONO, dospělo zastupitelstvo k
následujícímu rozhodnutí:
uložení odpadu do kontejneru:
motorový pohon – 50 Kč
ruční vozík – 10 Kč
Hlasování o změně sazeb za uložení odpadu do kontejneru:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice změnu sazeb za uložení odpadu do kontejneru schválilo.

3. Projednání návrhu smlouvy s firmou LIKOR, a.s.
Platby za separovaný sběr na základě platné smlouvy: 4998 Kč/čtvrtletí

Platby dle nové cenové nabídky: 4140 Kč/čtvrtletí
Dále je součástí nové smlouvy i pytlový sběr pro plastový odpad z domácnosti a pro tetrapaky.
Hlasování o přijetí návrhu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice novou smlouvu s firmou Likor, a.s, schválilo.

4. Projednání rozvojové strategie obce Siřejovice
Nová rozvojová strategie řeší:
Úpravu místních komunikací v obci.
Rekonstrukci dešťové kanalizace.
Rekonstrukci velké vodní nádrže.
Zasíťování pozemků pro předpokládanou stavbu nových RD.
Rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu.
Rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Rekonstrukci víceúčelového hřiště.
Hlasování o přijetí rozvojové strategie obce Siřejovice:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice rozvojovou strategii obce schválilo.

5. Diskuse
Dešťová kanalizace a p. Třebícké, stížnosti na současný stav hřbitova, stav dešťové vpusti u
Kuntošů, stížnost na stav komunikace II/247 u kapličky v Lovosicích, doporučení častějších
návštěv policie ČR.
Projednání rozpočtových změn dle návrhu účetní:
138 000 Kč vydání
5 000 Kč příjem

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva obce Siřejovice.
2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání.
3. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

4. Návrh nové smlouvy o likvidaci odpadů s firmou LIKOR,a.s.
5. Rozvojovou startegii obce Siřejovice.
6. Náku dalších 5ti pivních souprav.
7. Změnu poplatku za uložení odpadu do kontejneru od 1.5.2007 následovně:
motorový pohon 50 Kč
ostatní 10 Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Lenku Feiklovou, aby reagovala na stížnost občanů naší obce, která se týkala stavu
komunikace II/247 (v Lovosicích u kapličky).
2. Starostu obce, aby ústně projednal s panem Zavřelem zabezpečení psa.
3. Starostu obce, aby za deště zajistil kontrolu funkčnosti dešťových vpustí u p. Třebícké.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S navýšením kW elektřiny na malém dětském hřišti.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Dobroslava Munčinského, týkající se změny územního
plánu obce Siřejovice. Územní plán obce je téměř před dokončením a proto bude tato žádost
úprojednána v rámci změny č. 1.
v Siřejovicích, dne 2.8.2007
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Hana Krejčová
Lenka Hejnová
Starosta obce: Josef Krejza

TISK

