Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 11. 09. 2008
které se konalo dne 10. 9. 2008
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 20,30 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, přítomné občany obce a hosty. Konstatoval, že zasedání
zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Hejnová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 11. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
2. Projednání rozpočtových změn obce.
3. Informace o proběhlém výběrovém řízení na realizaci stavby „ Rekonstrukce komunikací
v majetku obce Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“ a
„Kompletní rekonstrukce budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“
4. Projednání půjčky od obce Vrbičany.
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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce Siřejovice byl schválen.

1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce od posledního

zasedání.
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů
zastupitelstva obce.
Starosta obce informoval o činnosti zastupitelstva obce:
Dokončena rekonstrukce v hasičské zbrojnici. Místnost bude po dobu rekonstrukce budovy
obecního úřadu využívána jako OÚ II.
S Ing. Brabcem probíhá jednání o ocenění obecních pozemků.
Dokončena oprava zdi u hlavní silnice.
Odsouhlasen nákup dalších 5 pivních souprav.
Proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce
Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“ a „Kompletní
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“.
S firmou VHS Teplice je sepsána i smlouva.
Od října bude znovu zahájen provoz fit centra.
Fa. REVITA Engineering zpracovala hlukové posouzení provozu na skládku SONO.
Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě voleb do Krajského zastupitelstva.
Projednány paušály na telefon a cestovné (po dobu stavby).
Proběhlo setkání seniorů, posvícení a otevření fotbalové hřiště.
Hlasování o schválení zprávě o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Projednání rozpočtových změn obce.
dle návrhu účetní obce, viz. příloha
ve výši 1 261 000 Kč na straně příjmů
ve výši 609 000 Kč na straně výdajů
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice rozpočtové změny schválilo.

3. Informace o proběhlém výběrovém řízení na realizaci
stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce
Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení
vzhledu obce“ a „Kompletní rekonstrukce budovy obecního
úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“.
Výběrové řízení proběhlo dne 10. 9. 2008 v tomto složení: Tomáš Saidl, Lenka Feiklová, Hana

Krejčová, Jiří Kuntoš, Ing. Vlastimil Houska.
Stanovené priority pro obě stavby: doba realizace, záruční doba, cena.
Výsledek:
Rekonstrukce budovy OÚ – fa. VIDESTAV, Litoměřice
Rekonstrukce komunikací – fa. VHS Teplice

4. Projednání půjčky od obce Vrbičany.
Splacení první fakturace obou dotovaných staveb musí být zajištěna stavebníkem, poté již bude
SZIF zpětně jednotlivé faktury proplácet. Aby měla obec dostatek finančních prostředků (prozatím,
než proběhne návrat peněz v dotacích), rozhodlo zastupitelstvo požádat o půjčku obec Vrbičany, ve
výši 5 mil. Kč.
Hlasování o schválení půjčky od obce Vrbičany:
Pro.: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo půjčku od obce Vrbičany ve výši 5 mil. Kč.

5. Diskuse
Zajištěn úklid živočišného odpadu od větráku.
Na vjezd k větráku bude zajištěna brána.
Seznámení s protokolem č. 1040/08 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském
pojištění a důchodovém pojištění ze dne 6. 10. 2008 – bez závad.
Co s organickým odpadem v kontejneru.

6. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje:
1. Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
2. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
3. Změnu sazeb za ukládání odpadů do kontejneru:
ruční vozík – 20 Kč
terra – 30 Kč
ostatní – 50 Kč
4. Půjčku od obce Vrbičany ve výši 5 mil. Kč.
5. Po dobu stavby paušály na telefon ve výši 500 Kč/zástupkyně a 1000 Kč/starosta.
6. Pověřuje starostu obce jednáním se zástupci SONO o navýšení sazby za používání
obecní komunikace při provozu kompostárny a bioplynové stanice, na 40 000 Kč.
7. Ke stavbě bioplynové stanice v areálu skládky SONO probíhá v současné době na
stavebním úřadu v Lovosicích územní řízení. Zastupitelstvo schvaluje přihlásit obec Siřejovice
do tohoto řízení jako účastníka.
Zastupitelstvo obce Siřejovice bere na vědomí:
1. Výsledky výběrového řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací v majetku obce
Siřejovice, včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce“ a „Kompletní

rekonstrukce budovy obecního úřadu v Siřejovicích na multifunkční objekt“.
v Siřejovicích, dne 11. 9. 2008
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Hejnová
Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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