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Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 04. 2009
které se konalo dne 15. 4. 2009
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: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1
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 ze 14. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Dvořák, p. Krejčová
Dále starosta předložil návrh programu 14. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání.
2. Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2008.
3. Projednání závěrečného účtu obce.
4. Diskuse
5. 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 od posledního
zasedání.
Konstatování, že proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů

zastupitelstva obce. Starosta obce informoval o činnosti zastupitelstva obce: Podána žádost o dotaci
na zřízení pracoviště Czech pointu. V řešení je nadále dopravní situace v obci – přechody, dopravní
značení na komunikacích SÚS ÚK. V jednání je prodej pozemků obce. Na SZIF v Ústí nad Labem
byla podána žádost na průběžnou platbu – komunikace. 16.4.2009 se uskuteční kolaudace
přístřešků na hřišti. Bylo dohodnuto, že údržbu a sečení fotbalového hřiště si budou zajišťovat
fotbalisté. Projednán dopis od mysliveckého sdružení WINDSOR Vrbičany. Stanoven počet členů
okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu – 5 členů. Obec dostala dotaci od Lafarge
Cement, a.s. ve výši 50 000 Kč. Hlasování o schválení zprávě o činnosti zastupitelstva obce od
posledního zasedání.: Pro: 6 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
2008.
viz. příloha
Hlasování o schválení zprávy o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2008:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2008 schválilo.

3. Projednání závěrečného účtu obce.
viz. příloha
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Siřejovice:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo závěrečný účet obce bez výhrad.

4. Diskuse
Projíždějící nezaplachtovaná auta.
Instalace radarů v obci?
Stížnosti na manipulaci s nádobami na odpad.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
6/2009 Prodej pozemkové parcely č. 498/13 a 549 v k.ú. Siřejovice, kupujícím je Ústecký kraj.
7/2009 Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
8/2009 Zprávu o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2008.
9/2009 Závěrečný účet obce bez výhrad.
10/2009 Dodatek č.1 ke smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu,
s firmou Becodpady.
11/2009 Navýšení mzdy pro účetní obce na 6 000Kč/měsíc.

12/2009 Zapůjčení 5ks pracovních uniforem pro hasiče obce Chotiměř.
13/2009 Ve změně č.1 územního plánu obce Siřejovice bude řešen obchvat obce pouze
velkou variantou.
14/2009 Účast starosty obce Siřejovice na valné hromadě SVS, a.s. Teplice, která se bude
konat dne 3. 6. 2009 ve Mšeně.
15/2009 Pověřuje starostu obce jednáním se zástupci Becodpadů, ve vztahu k manipulaci
s nádobami na komunální odpad.
v Siřejovicích, dne 30. 1. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Dvořák
Hana Krejčová
Starosta obce: Josef Krejza
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