OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice
ZÁPIS
z 25. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Siřejovice,
konaného dne 27.8.2014 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: 4 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 3 (p.Hamerle, p.Hejna, p.Najmanová)
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
20.8.2014, 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 jsou přítomni 4 členové 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 Luděk Tučka, zapisovatelem:
paní Lenka Feiklová. K návrhu nebylo připomínek.
Usn. ZO č. 38/2014
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Petra Barneta a pana Luďka Tučku.
zapisovatelem: paní Lenku Feiklovou.

Hlasování:

4x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Do programu dále zařadil :
1.bod „ Projednání a schválení zprávy z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku 2014“

Další připomínky nebyly k návrhu programu vzneseny.

Usn. ZO č. 39/2014
ZO projednalo a schvaluje následující program 25.veřejného zasedání
I. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
III. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání.
IV. Projednání a schválení rozpočtových změn.
V. Projednání a schválení zprávy z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku 2014.
VI. Diskuse
VII.Usnesení
VIII. Závěr
Hlasování: 4x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 39 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání
•
•
•
•
•
•
•
•

projednána půjčka od KB Litoměřice
dokončena rekonstrukce kostela, převzetí
VPP p.St.Pokorný
informace o kandidátech do zastupitelstva Obce Siřejovice
prořezání lip po obci
v jednání instalace kamer po obci
na SZIF předána dokumentace na závěrečné vyúčtování – kostel
zajištěno zakrytí žebříku

Usn. ZO č. 40/2014
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání.
Hlasování:

4x pro

0x proti

Usnesení č. 40 bylo schváleno.

4. Projednání a schválení rozpočtových změn
viz. příloha

Usn. ZO č. 41/2014

0x se zdržel

ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny dle návrhu účetní obce.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

5. Projednání a schválení zprávy z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol.
roku 2014
viz. příloha

Usn. ZO č. 42/2014
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku
2014.
Hlasování:

4x pro

0x proti

0x se zdržel

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

6. Diskuse
•
•
•

kontejner na suť, nemíchat suť s komunálním odpadem
ucpaná dešťová kanalizace u Pilnajů
znečištěné okolí autobusové zastávky, ze stromů tam opadává přezrálé ovoce

7. USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
38.ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra Barneta a Luďka Tučku, zapisovatele Lenku
Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
39. ZO schvaluje program 25.veřejného zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
40. ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního
zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
41. ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny.
Poměr hlasování: schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
42. ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření obce Siřejovice za 1.pol. roku
2014.
Poměr hlasování: schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0

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

v Siřejovicích 5.9.2014

………………………………
Josef Krejza
starosta

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

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

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

