OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 21.5.2014 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
14.5.2014, 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.

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. 25/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Petra BARNETA a pana Františka HAMERLEHO.
zapisovatelem: paní Lenku FEIKLOVOU.

Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Do programu dále zařadil :
1.bod „ Delegace starosty obce na valnou hromadu SVS a.s. do Teplic“

2. bod „ Projednání víceprací č.2 (báň) a posunutí termínu na dokončení rekonstrukce kostela
sv.Bartoloměje, pro realizační firmu, do 15.7.2014“
Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.
Usn. ZO č. 26/2014
ZO projednalo a schvaluje následující program 23.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Projednání a schválení zhotovitele na rekonstrukci budovy čp.61 – MŠ Siřejovice.
IV. Delegace starosty obce na valnou hromadu SVS a.s do Teplic.
V. Projednání víceprací č.2 (báň) a posunutí termínu na dokončení rekonstrukce kostela
sv.Bartoloměje, pro realizační firmu, do 15.7.2014.
VI. Diskuse.
VII. Usnesení.
VIII. Závěr.
Hlasování: 7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

3. Projednání a schválení zhotovitele na rekonstrukci budovy čp.61 – MŠ
Siřejovice
Tabulka hodnocení nabídek:
Bosta Lovosice s.r.o.
PERFECT B.V. s.r.o.
VIDESTAV s.r.o.
Gerhard Horejsek a spol s.r.o.
HERSTAV, spol.s r.o.

- nabídková cena 2 011 535,00 Kč, záruka 60 měs.
- nabídková cena 1 991 289,00 Kč, záruka 60 měs.
- nabídková cena 1 928 968,00 Kč, záruka 72 měs.
- nabídková cena 1 860 050,44 Kč, záruka 65 měs.
- nabídková cena 1 971 361,00 Kč, záruka 60 měs.

Zastupitelstvem bylo před začátkem výběrového řízení stanoveno, že cena bude tvořit 80% váhy a
záruky 20% váhy. Po součtu vah by dle komise, která nabídky posuzovala, měla zakázku získat spol.
Gerhard Horejsek a spol s.r.o.
Usn. ZO č. 27/2014
ZO projednalo a schvaluje zhotovitele na rekonstrukci budovy čp.61, spol. Gerhard Horejsek a
spol s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 1 860 050,44 Kč bez DPH.
Hlasování:

7x pro

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

0x proti

0x se zdržel

4. Delegace starosty obce na valnou hromadu SVS a.s. do Teplic
Dne 19.6.2014 se v Teplicích uskuteční valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a.s.,
zastupitelstvu obce přísluší delegovat zástupce obce, dle zákona o obcích, na valnou hromadu
společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.
Usn. ZO č. 28/2014
ZO deleguje dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., pana Josefa Krejzu, nar. dne 9.1.
1947 (starostu obce Siřejovice), k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské vodárenské
společnosti a.s. konané dne 19.6.2014 v Teplicích.
Hlasování:

6x pro

0x proti

1x se zdržel (p.Krejza)

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

5. Projednání víceprací č.2 (báň) a posunutí termínu na dokončení rekonstrukce
kostela sv.Bartoloměje, pro realizační firmu, do 15.7.2014
Viz. příloha – návrh rozpočtu od spol. Kühn s.r.o., ve výši 361 564,57 Kč
Po odkrytí kovové krytiny báně byly zjištěny velmi závažné statické problémy, rekonstrukce bude
probíhat dle navrženého postupu statika p.Hrdličky, viz. zpráva.
Usn. ZO č. 29/2014
ZO projednalo a schvaluje vícepráce č.2 (báň) a posunutí termínu na dokončení rekonstrukce
kostela sv.Bartoloměje, pro realizační firmu, do 15.7.2014, dále ZO pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě č.2.
Hlasování:

7x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

6. DISKUSE
Stav vody v malém rybníku.
Stále zapáchá splašková kanalizace.
Úprava prostoru kolem velkého rybníka.

7. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
25. ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra Barneta a Františka Hamerleho, zapisovatele Lenku
Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
26. ZO schvaluje program 23.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
27. ZO projednalo a schvaluje zhotovitele na rekonstrukci budovy čp.61, spol. Gerhard Horejsek
a spol s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 1 860 050,44 Kč bez DPH.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

28. ZO deleguje dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., pana Josefa Krejzu, nar. dne
9.1. 1947 (starostu obce Siřejovice), k účasti a k jednání na valné hromadě Severočeské
vodárenské společnosti a.s. konané dne 19.6.2014 v Teplicích.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p.Krejza)
29. ZO projednalo a schvaluje vícepráce č.2 (báň) a posunutí termínu na dokončení rekonstrukce
kostela sv.Bartoloměje, pro realizační firmu, do 15.7.2014, dále ZO pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě č.2.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0

8. ZÁVĚR
Na závěr poděkoval starosta přítomným a ukončil zasedání ve 20,00 hodin.

v Siřejovicích 25.5.2014

………………………………
Josef Krejza
starosta

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

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

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

