OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 6.11.2013 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 starosta 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
29.10.2013, 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 ustanovením
§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 Petr BARNET a pan František HAMERLE,
zapisovatelem: paní Lenka FEIKLOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 51/2013
ZO projednalo a určuje
a)

ověřovateli zápisu: pana Patra BARNETA a pana Františka HAMERLEHO.

b)

zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 51 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Do programu dále zařadil bod „Výběr zhotovitele na bazdrátový rozhlas". Další připomínky nebyly k
návrhu programu vzneseny.

Usn. ZO č. 52/2013
ZO projednalo a schvaluje následující program 18.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.
IV. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba vedení 400 kV V 450/428, TR Výškov
– TR Babylon), mezi Obcí Siřejovice a ČEPS, a.s., Praha 10.
V. Projednání rozpočtových změn.
VI. Výběr nového pojistitele majetku Obce Siřejovice.
VII. Výběr zhotovitele na bezdrátový rozhlas v obci.
VIII. Diskuse.
IX. Usnesení.
X. Závěr
Hlasování: 7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 52 bylo schváleno.

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

zakoupen nový traktůrek
proběhlo vítání občánků do života a žáků do 1.třídy
proběhl nohejbal pro starší pány
na netových stránkách je umístěn odkaz na pořad „Dva v jednom městě“ - tentokrát je
zastávka v Siřejovicích
probíhá úprava chodníků po celé obci
nový dodatek k hasičské zprávě na čp. 61 – sociální byty
rozeslány dopisy mezi doposud nenapojené občany na splaškovou kanalizaci
proběhla instalace fotopastí
předán dopis panu Dvořákovi ohledně stání nákl. auta na chodníku
postupně probíhá výměna písku na pískovišti
proběhla stezka odvahy
v řešení možná oprava starého traktůrku
proběhne ořez stromů v obci (u p.Pražáka, p.Boháčka...aj.)

Usn. ZO č. 53/2013
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Hlasování:

7x pro

Usnesení č. 53 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene (stavba vedení 400 kV V
450/428, TR Výškov – TR Babylon)), mezi Obcí Siřejovice a ČEPS, a.s., Praha
10.
Předmětná smlouva o zřízení věcného břemene řeší pouze jeden pozemek ve vlastnictví Obce
Siřejovice. Dle platného územního plánu, ve kterém je trasa vedení zakreslena, se ale jedná o několik
pozemků. Zastupitelstvem bylo tedy navrženo, smlouvu zatím neschvalovat a počkat na upřesnění
údajů.

Usn. ZO č. 54/2013
ZO bere na vědomí předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. ČEPS, a.s.,
Praha a do doby, než budou upřesněny všechny pozemky v trase vedení, nesouhlasí s jejím
schválením“.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 54 bylo schváleno.

5. Projednání rozpočtových změn
viz příloha, rozpočtová změna č.4.
Usn. ZO č. 55/2013
ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 55 bylo schváleno.

6. Výběr nového pojistitele majetku Obce Siřejovice
viz. příloha, nabídky
1) Generali, a.s.
2) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
3) Česká pojišťovna, a.s.
Usn. ZO č. 56/2013
ZO schvaluje výběr nového pojistitele majetku Obce Siřejovice, pojišťovnu GENERALI, a.s.,
v ceně 12 435 Kč/rok. Smlouva bude na návrh pana Hejny rozšířena o vandalismus, včetně
dvou nově zrestaurovaných soch.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 56 bylo schváleno.

7. Výběr nového zhotovitele na bezdrátový rozhlas v obci
viz. příloha, nabídky
1)JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196
2)TEWIKO systems, s.r.o., Liberec
3)Milith s.r.o., Praha 6

Usn. ZO č. 57/2013
ZO schvaluje výběr zhotovitele na bezdrátový rozhlas v Obci Siřejovice, spol. JD ROZHLASY
s.r.o., v ceně 189 789 Kč. Zastupitelstvo zvolilo 2 nejdražší nabídku z důvodu výhodného
záručního a pozáručního servisu a z důvodu velmi dlouhé záruční lhůty na jednotlivá
zařízení.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 57 bylo schváleno.

8. Diskuse
•
•
•
•

obchvat Obce Siřejovice
příprava na 21.12. - kostel
je třeba opravit kanál naproti panu Carovi
máme pouze 1 pracovníka na práce v Obci, starosta proto přednesl návrh na zakoupení fukaru
na listí, který ulehčí v podzimním období práci

Usn. ZO č. 58/2013
ZO schvaluje nákup nového fukaru na listí.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 58 bylo schváleno.

9. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
51. ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra BARNETA a Františka HAMERLEHO, zapisovatele
Lenku Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
52. ZO schvaluje program 18.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
53. ZO schvaluje zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
54. ZO bere na vědomí předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. ČEPS, a.s.,
Praha a do doby, než budou upřesněny všechny pozemky v trase vedení, nesouhlasí s jejím
schválením.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
55. ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
56. ZO schvaluje výběr nového pojistitele majetku Obce Siřejovice, pojišťovnu Generali, a.s.,
v ceně 12 435 Kč/rok. Smlouva bude na návrh pana Hejny rozšířena o vandalismus, včetně
dvou nově zrestaurovaných soch.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
57. ZO schvaluje schvaluje výběr zhotovitele na bezdrátový rozhlas v Obci Siřejovice, spol.
JD ROZHLASY, s.r.o., v ceně 189 789 Kč. Zastupitelstvo zvolilo 2 nejdražší nabídku z
důvodu výhodného záručního a pozáručního servisu a z důvodu velmi dlouhé záruční lhůty

na jednotlivá zařízení.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
58. ZO schvaluje nákup nového fukaru na listí.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
10. ZÁVĚR
Na ZÁVĚR poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 20,00 hodin.

v Siřejovicích 10.11.2013

………………………………
Josef Krejza
starosta

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

………………………………
Petr Barnet
ověřovatel zápisu

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

