Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 20. 12. 2009
které se konalo dne 16. 12. 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: 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 18. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Hejnová, p. Dvořák
Dále starosta předložil návrh programu 18. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Informace o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
2. Schválení vyhlášky o nakládání s odpady na území obce Siřejovice.
3. Projednání rozpočtových změn a rozpočtového provizoria.
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:

seznámení občanů obce se skutečností, že zastupitelů je po složení mandátu p.Grégrovou, 6
v řešení jsou radary
projednána smlouva s pojišťovnou Slavia
proběhla mikulášská nadílka
v běhu přípravy na vánoční setkání
SONU byl zaslán dopis týkající se zvýšení měsíční platby za používání komunikace na
skládku
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. Schválení vyhlášky o nakládání s odpady na území obce
Siřejovice
viz. příloha, vyhláška vyvěšena na úřední desce.

3. Projednání rozpočtových změn a rozpočtového provizoria
viz. příloha
1812 000 Kč na straně příjmů
2043 600 na straně výdajů
Zastupitelstvo po projednání schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc leden roku 2010 ve výši
1/12 rozpočtu roku 2009.
Hlasování o schválení rozpočtových změna rozpočtového provizoria:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

4. Diskuse
Nesvítí přechod.
Žalostný stav vánočních ozdob, které jsou ukotveny na veřejném osvětlení.
Zřízení sběrného dvora v obci, dotace.
V prostorách bývalého prasečáku jsou v současné době po kladném EIA řízení, umístěny
kuřice. Výkrm bude zajišťován vždy ve 2 turnusech v 1 roce. Naskladňovány budou kuřátka,
která budou cca po 12 týdnech vyskladněny k odběratelům. Jedná se o slepičky určené ke
snášení vajec, nikoliv o brojlery.

5. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:

37/2009 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
38/2009 Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
39/2009 Schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc leden roku 2010, ve výši 1/12 rozpočtu
roku 2009.
40/2009 Schvaluje aktualizaci rozvojové strategie obce Siřejovice.
41/2009 Schvaluje upřesnění ve věci konání referenda v obci Siřejovice. Referendum se
uskuteční 30.1.2010 od 8,00 hod. – 14,00 hod., v malé zasedací místnosti obecního úřadu
v Siřejovicích.
Předmětem referenda je umístění polyfunkčního areálu v katastru obce Siřejovice.
Otázka ve věci referenda „Souhlasíte s umístěním logistického centra v katastru obce
Siřejovice“?
42/2009 Schvaluje uzavření smlouvy s pojišťovnou Slavia, která se týká pojištění budovy OÚ,
budovy knihovny (fit a klubovny), buněk na fotbalovém hřišti.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
v Siřejovicích, dne 20. 12. 2009
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Lenka Hejnová, Ladislav Dvořák
Starosta obce: Josef Krejza
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