OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 4.7.2012 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19,00
hod., ukončeno bylo ve 20,00 hod.
Jednání vedl do starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: dle prezenční listiny

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájil v 19.00 hod. starosta obce Josef Krejza, v úvodu jednání ZO přivítal členy ZO a
přítomné občany.
Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že informace o konání zasedání byla
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Siřejovicích dne
27.6.2012, tedy v souladu s tímto ustanovením uvedeného zákona byla informace o jeho konání
publikována po dobu nejméně 7 dní předcházejících našemu zasedání. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanoveními §91 a
§93 zákona o obcích.
Dále starosta obce konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
V tomto bodě byli navrženi ověřovatelé zápisu: pan František HAMERLE a pan Luděk TUČKA,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 23/2012
ZO projednalo a určuje
a)

ověřovateli zápisu: pana Františka HAMERLEHO a pana Luďka TUČKU.

b)

zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

7x pro

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

3. Schválení programu

0x proti

0x se zdržel

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Dále předsedající podal ZO návrh, aby byl navržený pořad jednání zveřejněný na úřední desce
obecního úřadu doplněn o následující body:
„Oprava zápisu z 8.zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 1.2.2012“
„Projednání neinv.dotace – restaurátorský zákrok, socha sv. Anny“.
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 24/2012
ZO projednalo a schvaluje následující program 11.veřejného zasedání
I.

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.

II. Schválení smlouvy na restaurování sochy sv. Anny.
III. Projednání žádosti o souhlas s rozprostřením zúrodnitelných vrstev orné půdy na pozemku ve
vlastnictví obce Siřejovice (p.p.č. 510).
IV. Projednání rozpočtových změn.
V. Připomenutí osobnosti, p. Karel Maličký
VI. Oprava zápisu z 8.zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 1.2.2012
VII. Projednání neinv.dotace- restaurátorský zákrok, socha sv. Anny
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schválena smlouva o partnerství
probíhá přepis objektu čp. 61 v katastru nemovitostí(novým vlastníkem bude obec Siřejovice)
v běhu žádost o dotaci na rekonstrukci kostela
v řešení poslední 2 přípojky na splaškovou kanalizaci
stav komunikace u pana Hašlara
stav komunikace II. U pana Hůlky
v jednání úklid obecního úřadu, klubu seniorů a autobusové zastávky
vydán kulturní kalendář obce
na dluh paní Šverhartové byla vydána exekuce
projednány nabídky na restaurování sochy sv. Anny
projednáno případné umístění dalšího kontejneru na papír
v jednání umístění kamer po obci
v jednání schůzka se zástupci Lafarge Cement, a.s.
v jednání stav stouhy za panem Jiráskem a Paulenem
na ŘSD zaslán dopis ohledně stavu komunikace Lovosice x Siřejovice
proběhlé akce: kácení máje, vítání prázdnin, dětský den, nohejbal
připravujeme setkání seniorů a posvícení

Usn. ZO č. 25/2012
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

5. Schválení smlouvy na restaurování sochy sv. Anny
Předloženy celkem 3 nabídky:
1) MgA. Václav Štochl – konečná cena 316 578 Kč
2) Jan Vích ak. Sochař – konečná cena 228 912 Kč
3) MgA. Markéta Kynclová – konečná cena 206 400 Kč
Usn. ZO č. 26/2012
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy na restaurátorování sochy sv.Anny s MgA.
Markétou Kynclovou, schvaluje tedy nejnižší podanou nabídku.
Hlasování:
7x pro
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

6. Projednání žádosti o souhlas s rozprostřením zúrodnitelných vrstev půdy
na pozemku ve vlastnictví obce Siřejovice, (p.p.č. 510)
V rámci stavby „Rozvoj a modernizace silnic II. A III. Třídy v Ústeckém kraji, část 6 – nová
komunikace u obce Siřejovice“ proběhne skrývka ornice , která bude rozprostřena nejen na pozemku
p.p.č. 510 v k.ú. Siřejovice.
Usn. ZO č. 27/2012
ZO projednalo a souhlasí s rozprostřením zúrodnitelných vrstev půdy v rámci stavby
„Rozvoj a modernizace silnic II. A III. Třídy v Ústeckém kraji, část 6 – nová komunikace u obce
Siřejovice“, na pozemku p.p.č. 510 v k.ú. Siřejovice.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

7. Projednání rozpočtových změn
viz. Příloha
Usn. ZO č. 28/2012
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.

Hlasování:

5x pro

0x proti

2x se zdržel (p.Ha, p.He)

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

8. Připomenutí osobnosti, p. Karel Maličký
viz. příloha

9. Oprava zápisu z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 1.2.2012
Navrhuje se provést opravu zápisu z 8. zasedání ZO ze dne 1. 2. 2012 v tomto rozsahu:
A) Za bod č. 8. "Diskuze" se zařazují bod č. 9 a 10, které zní:
9. Podání návrhu na doplnění schváleného pořadu jednání
Usn. ZO č. 7/2012
Předsedající přednesl ZO návrh na zařazení nového bodu jednání, kterým je projednání
návrhu OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.
ZO projednalo a rozhodlo o zařazení projednání návrhu OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu na pořad
jednání ZO dle ust. § 94 odst. 2 zákona o obcích.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

10. Projednání návrhu OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Usn. ZO č. 7A/2012
Předsedající informoval, že zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se
zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s
účinností od 1.1.2012 ke zrušení ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, v platném znění, tedy možnosti obce zavést OZV místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu. Z tohoto důvodu je OZV č. 1/2011 od 1.1.2012
neaplikovatelná a měla by být zrušena. Účinnost OZV se na navrhuje již dnem vyhlášení z důvodu
naléhavého obecného zájmu.
ZO projednalo a rozhodlo o vydání OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle § 84 odst. 2 písm. h)
zákona o obcích.

Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 7A bylo schváleno.

B) V souhrnu přijatých "USNESENÍ" - část I. ZO schvaluje - provést tyto změny:
Text bodu č. 7 nově zní:
7. Zařazení projednání návrhu OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu na program jednání ZO.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Nově se zařazuje bod č. 7A, který zní:
7A. Vydání OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 7A bylo schváleno.

Usn. ZO č. 29/2012
ZO projednalo a rozhodlo o opravě zápisu z 8.zasedání ZO dne 1.2.2012 ve shora
uvedeném rozsahu.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

10. Projednání neinv. Dotace – restaurátorský zákrok, socha sv. Anny
Jedná se o smlouvu s KÚÚK, dotace bude z programu na obnovu kulturních památek.
Usn. ZO č. 30/2012
ZO projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy s KÚÚK, na poskytnutí dotace na
restaurování sochy sv. Anny v Siřejovicích.
Hlasování:

7x pro

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

11. Diskuse

0x proti

0x se zdržel

•
•
•
•
•
•
•

neustálý „bordel“ u provozovny Mc´Donalds
problém se zloději na místním hřbitově
stížnost na pálení odpadků na zahrádkách
stav chodníků v obci, zarůstají trávou
stav mysů, tráva
stav záhonu v ulici u hostince
na koších pro „pejsky“ scházejí pytlíky

Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 20,30 hodin.
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
I.
schvaluje:
23. Ověřovatele zápisu Františka Hamerleho a Luďka Tučku, zapisovatele Lenku FEIKLOVOU.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
24. Program 11.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
25. Zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
26. Uzavření smlouvy na restaurování sochy sv. Anny s restaurátorkou MgA. Markétou
Kynclovou.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
27. Souhlasí s rozprostřením zúrodnitelných vrstev půdy v rámci stavby „Rozvoj a modernizace
silnic II. A III. Třídy v Ústeckém kraji, část 6 – nová komunikace u obce Siřejovice“, na
pozemku p.p.č. 510 v k.ú. Siřejovice.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
28. Rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Poměr hlasování: schváleno 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2
29. ZO projednalo a rozhodlo o opravě zápisu z 8. zasedání ZO Obce Siřejovice ze dne 1.2.2012
v uvedeném rozsahu.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
30. ZO projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy s KÚÚK, na poskytnutí dotace na
restaurování sochy sv. Anny v Siřejovicích.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
v Siřejovicích 10.7.2012
………………………………
Josef Krejza
starosta

……………………………….
Lenka Feiklová
místostarosta

………………………………
František Hamerle
ověřovatel zápisu

…………………………………
Luděk Tučka
ověřovatel zápisu

