OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného dne 9.2.2015
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: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1 p. Luděk Tučka
Neomluveni: 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 1. 2. 2015, 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 6 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 Radek Feikl a paní Hana Paulenová,
zapisovatelem: pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
Usnesení ZO č. 12
ZO projednalo a určuje
a)
b)

ověřovateli zápisu: pana Radka Feikl a paní Hanu Paulenovou.
zapisovatelem: pana Oldřicha Najmana.

Hlasování: 6x pro

0x proti

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0x se zdržel

3. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Připomínky nebyly k návrhu vzneseny.
Usnesení ZO č.13
ZO projednalo a schvaluje program 2. veřejného zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání.
Schválení rozpočtu obce pro rok 2015.
Zpráva inventarizační komise o provedení inventury majetku obce za rok 2014.
Schválení firmy na opravu veřejného osvětlení.
Schválení firmy na kácení stromů v obci Siřejovice.
Schválení firmy na odvlhčení zdiva mateřské školy.
Schválení věcného břemene k části pozemku parcely č. 15/3 v k. ú. Siřejovice
Žádost o dotaci na rekonstrukci povrchu hřiště na dětském hřišti
Žádost o dotaci na celkovou opravu hřbitovní zdi.
Žádost o dotaci na dětské hřiště v areálu Mateřské školy
Schválení nové knihovnice p. Feiklová Lenka
Diskuze
Usnesení
Závěr

Hlasování:

6x pro

0x zdržel

0x proti

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
Starosta seznámil přítomné občany o práci ZO.
Doplnění rozpočtu na drobné projekty naší obce.
Na nové vánoční osvětlení bylo vyčleněno 60 000 Kč.
Oprava autobusové zastávky bylo vyčleněno 80 000 Kč.
Oprava komunikace u p. Tajče 50 000 Kč.
Umístnění nové lampy u p. Paulena 20 000 Kč.
Oprava komunikace vedoucí na skládku SONO 200 000 Kč.
Oprava hřbitovní zdi 150 000 Kč.
Pochvala zastupitelů za demontáž vánoční výzdoby obce.
16. 1. 2015 proběhla kontrola kostela svatého Bartoloměje.
16. 1. 2015 zkolaudovány další 3 přípojky do nové kanalizace.
17. 2. 2015 se starosta zúčastnil projednání územního plánu v obci Sulejovice.
Usnesení č.13
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání

Hlasování: 6x pro

5. Diskuze:

0x proti

0x se zdržel

p. Pilnajová:
Dotaz, kdy bude řešen zákaz vjezdu nákladních vozidel spodní částí obce.

p. Barnet:
Dotaz, jaká oprava prostoru u domu p. Boháčka.
Dotaz, jaká plánovaná oprava vozovky u domu p. Tajče.

p. Šmídová:
Dotaz, jak zlepšit oplocení nohejbalového hřiště.
Dotaz, je hřiště tak využité, že si zaslouží takovou rekonstrukci.

Vytknula, že Zastupitelé se navzájem urážejí a hádají.

p. Krejzová:
Vzdávám se odměny, za 37 let práce knihovnice, která činí 3700 Kč. (100 Kč. za
každý, odpracovaný rok) a věnuji tuto částku Mateřské škole Siřejovice.

p. Hamerle:
Při odvlhčení domu č. p. 61 nešetřete, je to potřeba vyřešit
Poznámka, že prodej dřeva bude problém dle platných zákonů

6. Usnesení :
č. 14. ZO Projednání a schválení rozpočtu obce Siřejovice pro rok 2015.
Hlasování: 5x pro

0x proti

1x zdržel p.Hejna

č. 15. ZO projednalo a schvaluje zprávu invetarizační komise o provedení
inventury majetku obce za rok 2014.
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 16. ZO projednalo a schvaluje firmu KAMIL CÍRUS na opravu veřejného
osvětlení.
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

č. 17. ZO projednalo a schvaluje firmu JANŠTO DOLEJŠ na kácení stromů v naší
obci.
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

č. 18. ZO projednalo a schvaluje firmu VIDESTAV s. r. o. na odvlhčení zdiva domu
č. p. 61.

Hlasování: 4x pro

0x proti

2x zdržel. p. Tajč, p. Hejna.

č. 19. ZO projednalo a schvaluje zřízení věcného břemene k části pozemku
parcely č. 15/3 v k. ú. Siřejovice.
Hlasování: 5x pro

0x proti

1x zdržel. p. Hejna.

č . 20. ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu
hřiště na dětském hřišti
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

č . 21. ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi.
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

č. 22. ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v areálu
Mateřské škole
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

č . 23. ZO projednalo a schvaluje novou knihovnici p.Feiklovou Lenku .
Hlasování: 6x pro

0x proti

0x zdržel.

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

V Siřejovicích 18. 2.2015

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

Hana Paulenvá
ověřovatel zápisu

Radek Feikl
ověřovatel zápisu

