OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného dne
16.12.2014 od 18,00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích
od 18,00 hod., ukončeno bylo v 19.45 hod.
Jednání vedl starosta Josef Krejza
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: dle prezenční listiny

Zahájení zasedání zastupitelstva

1.

Jednání zahájil v 18.00 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 3.12.2014, 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.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

2.

V tomto bodě byli navrženi ověřovatelé zápisu: pan Luděk Tučka a pan František Tajč,
zapisovatelem: pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 1/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Luďka Tučku a pana Františka Tajče.
zapisovatelem: pana Oldřicha Najmana.

Hlasování: 7x pro

0x proti

Usnesení č. 01/2014 bylo schváleno.

0x se zdržel

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Do programu dále zařadil.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.
4. Projednání rozpočtu na rok 2015(rozpočtové provizorium)
5. Rozpočtové změny pro rok 2014.
6. Projednání a schválení darovací smlouvy od firmy STAVBY KÜHN s.r.o.
7. Projednání a schválení darovací smlouvy od firmy SONO.
8. Projednání řešení vlhkosti domu č.p 61 (mateřská školka)
9. Výběrové řízení na úklid OÚ, klubu seniorů a autobusové zastávky.
10. Projednání a schválení o navýšení poplatku o 10kč pro sdružení obcí Integro.
11. Příspěvek na školku 2000kč.
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr
Hlasování: 7x pro 0x proti 0x zdržel

Usn. ZO č. 2/2014 schvaluje program zasedání
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního
zasedání.
Hlasování: 7x pro

0x proti

0x se zdržel

Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
Oprava a montáž vánoční výzdoby
Splacen úvěr od KB Litoměřice
Zájezd do Národního divadla
Čištění kanalizace u domu rodiny Pilnajovy
Montáž kamer na malé hřiště a kontejner na odpad za obecním úřad

Usnesení č. 3
3.ZO schvaluje zprávu starosty o činnosti ZO od veřejného zasedání z 7.11.2014
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení č. 4
4. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši jedné dvanáctiny roku
2014 pro každý měsíc do schválení rozpočtu.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení č. 5
5. ZO schvaluje rozpočtové změny, které přednesla účetní OÚ p. Krejzová Eva.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení č. 6
6. ZO schvaluje darovací smlouvu od firmy STAVBY KÜHN s.r.o. ve výši 20000kč.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel.

Usnesení č. 7
7. ZO Schvaluje darovací smlouvu od firmy SONO ve výši 8000kč.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel.

Usnesení č. 8
8. ZO odkládá rozhodnutí na výběr firmy na odvlhčení zdiva u domu č.p 61.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel.

Usnesení č. 9
9. ZO schvaluje jako uklizečku p. Hanu Paulenovou.
Hlasování 6x pro

0x proti

1x zdržel (p. Paulenová)

Usnesení č. 10
10. ZO schvaluje navýšení poplatku o 10kč za občana pro rok 2015 pro sdružení
obcí INTEGRO.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel.

Usnesení č. 11
11. ZO schvaluje příspěvek ve výši 2000kč na nákup hraček pro místní mateřskou
školku pod stromeček.
Hlasování 7x pro

0x proti

0x zdržel

12. Diskuse:
p. Dušek:
o
o
o
o
o

Dotaz na poražení stromu na obecním pozemku
Návrh na zakoupení umělého vánočního stromku před OÚ
Blikající lampa u domu p. Mičky
Rozhlasové vysílání je špatně slyšet
Nerovnost vozovky u domu p. Duška

p. Barnet:
o Příspěvek na vodné a stočné
o Řešení svozu nebezpečného odpadu

p. Šmídová:
o Kolik je seniorů?
o Kolik je dětí?
o Kolik je invalidních důchodců?
o Dotaz na vydávání místních novin.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 19.45 hodin.

v Siřejovicích, 16. 12. 2014
………………………………
Josef Krejza
starosta

……………………………….
Oldřich Najman
zapisovatel

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

…………………………………
František Tajč
ověřovatel zápisu

