Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce
Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 01. 06. 2010
které se konalo dne 26. 5. 2010
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hod., ukončeno bylo ve 21,00 hod.
Jednání vedl starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni:
5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1 (p. Hejnová)
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 21. zasedání zastupitelstva obce: p. Feiklová.
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Krejčová, p. Kuntoš
Dále starosta předložil návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce:

Program
1. Informace o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.
2. Projednání závěrečného účtu obce Siřejovice.
3. Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2009.
4. Projednání finanční spoluúčasti obce na dotacích.
5. Projednání rozpočtových změn.
6. Diskuse.
7. Usnesení, Závěr.
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 5
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:
obec se přihlásila do soutěže „vesnice roku 2010“
v obci bude průběžně umisťován kontejner na zeleň
zahájen prořez stromů v obci, zejména se prořez týká aleje ke hřbitovu
v řešení stížnost p. Smoly na stav hraniční zdi p. Šírka
probíhá obnova hluboké cesty
akce obce probíhají dle kalendáře kulturních akcí
proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci požárních nádrží
Hlasování o schválení zprávy o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání.:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání schválilo.

2. Projednání závěrečného účtu obce Siřejovice
viz. příloha
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Siřejovice za rok 2009:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo závěrečný účet obce Siřejovice za rok 2009, bez výhrad.

3. Zpráva o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok
2009
viz. příloha.
Hlasování o schválení zprávy o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2009:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce Siřejovice za rok 2009.

4. Projednání finanční spoluúčasti obce Siřejovice na
dotacích
a) Krajský úřad Ústeckého kraje, program obnovy venkova – obnova hluboké cesty,
spoluúčast obce 29 000 Kč.
b) Ministerstvo pro místní rozvoj, program obnovy venkova – výstavba dětského hřiště,

spoluúčast obce 110 000 Kč.
Hlasování o schválení financování spoluúčasti obce na dotacích:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo finanční spoluúčast obce na dotacích KÚÚK a MMR.

5. Projednání rozpočtových změn
viz. Příloha
Hlasování o schválení rozpočtových změn:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Siřejovice rozpočtové změny schválilo .

6. Diskuse
upozornění, že obec neudržuje pozemek parc.č. 15/3
p.Hejna doposud neobdržel odpověď na svou žádost o odkoupení pozemku parc.č. 15/3
živý plot u Krejzů ohrožuje dopravu na místní komunikaci
stížnost na velké množství aut parkujících po obci na místních komunikacích
stížnost na skutečnost, že v zimě nebyl zajištěn úklid sněhu v obci
stav obecního chodníku u p.Kuntošové
absence kontejnerů na separovaný odpad v dolní části obce
stav čekárny a stromů za čekárnou
dopravní značení v obci
žádost o výsadbu tůjí na pozemku parc.č. 15/3, odclonění sousedního pozemku
absence obrubníků kolem výběhu pro koně u p. Hejny
stížnost na stav obrubníků a komunikací po rekonstrukci, po dešti se tvoří louže, stav vjezdu
u Hájků
žádost o nový klíč pro myslivce
zeleň bychom měli řešit ve spolupráci s Lafarge Cement, a.s.
vyčistit kanál u Tučků
řešit stav u McDonald´s

7. Usnesení
Zastupitelstvo obce Siřejovice po projednání schvaluje:
17/2010 Schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
18/2010 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Siřejovice za rok 2009
19/2010 Závěrečný účet obce Siřejovice bez výhrad.
20/2010 Finanční spoluúčast obce Siřejovice na obnově cesty, dotace z Krajského úřadu
Ústeckého kraje, program obnovy venkova. Spoluúčast obce ve výši 29 000 Kč.
21/2010 Finanční spoluúčast obce Siřejovice na výstavbě dětského hřiště, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj, program obnovy venkova. Spoluúčast obce ve výši 110 000

kč.
22/2010 Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce
23/2010 Deleguje dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., starostu obce Siřejovice,
pana Josefa Krejzu, k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti a.s., která se koná dne 1.6.2010 v Liberci.
24/2010 Schvaluje zhotovitele nového dětského hřiště, fa. TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631,
Turnov.
25/2010 Schvaluje vyvolání jednání s ředitelkou společnosti McDonald´s, pobočka Ústí nad
Labem
26/2010 Schvaluje závěr výběrové komise, která zajišťovala výběr zhotovitele na rekonstrukci
požárních nádrží v obci. Rekonstrukci bude zajištěna firmou, která se při výběrovém řízení
umístila na 1.místě.
27/2010 Schvaluje řešit stav průjezdnosti po místní komunikaci u Krejzů.
28/2010 Schvaluje vyjmout pozemkovou parcelu parc.č. 408, 409/2 dle PK v k.ú. Siřejovice
z plochy chmelnic v nezastavěném území obce Siřejovice, a to na žádost vlastníka pozemků.
29/2010 Stanovuje v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., počet členů
budoucího zastupitelstva obce Siřejovice na 7.
v Siřejovicích, dne 1. 6. 2010
Zapsal: Lenka Feiklová
Ověřovatelé zápisu: Hana Krejčová, Jiří Kuntoš
Starosta obce: Josef Krejza
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