Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 04. 09. 2009
které se konalo dne 2. 9. 2009
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: 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 16. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Hejnová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 16. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Informace o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání
2. Projednání zprávy o dílčí kontrole hospodaření obce Siřejovice za 1. pol. roku 2009
3. Projednání rozpočtových změn
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. Informace 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 úprava plochy za hřbitovem, za fotbalovým hřištěm.
Dokončení přechodů v obci.
V řešení jsou objekty doposud nenapojené na splaškovou kanalizaci.
Zakoupena síť na tenisové hřiště.
V řešení dluh paní Šverhartové, výše dluhu 65 000 Kč.
Na dětském hřišti rozšířen taneční parket.
Proběhlo setkání seniorů.
V jednání převod vlastnictví kostela na obec Siřejovice.
Proběhlo Bartolomějské posvícení.
Dokončeno ozelenění plochy před obecním úřadem.
Odstraněny pražce z dětského hřiště.
V řešení je otázka kompostovatelného odpadu.
Hlasování o schválení zprávy 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. Projednání zprávy o dílčí kontrole hospodaření obce
Siřejovice za 1. pol. roku 2009
viz. příloha

3. Projednání rozpočtových změn
viz. příloha
79 800 Kč na straně příjmů.
2 902 800 Kč na straně výdajů.
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

4. Diskuse
Jaká je částka za vydání na právnické služby pro obec Siřejovice?(doložení rozpočtu)
V jakém stádiu je vyhlášení referenda na logistiku Siřejovice?
Stav zeleně u skládky SONO.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
25/2009 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.

26/2009 Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
27/2009 Schvaluje zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku
2009.
28/2009 Ukládá zástupkyni starosty obce zjistit stav zelených ploch u skládky SONO.
29/2009 Ukládá starostovi obce řešit stav okrasných keřů v zálivech.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
v Siřejovicích, dne 4. 9. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Lenka Hejnová
Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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