OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného dne
19.5.2015 od 19,00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích
od 19,00 hod., ukončeno bylo v 20.25 hod.
Jednání vedl starosta Josef Krejza.
Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1 p. František Tajč
Neomluveni: 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 12.5.2015, 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.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

V tomto bodě byli navrženi ověřovatelé zápisu: pan Miroslav Hejna a pan Luděk Tučka,
zapisovatelem: pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.

ZO projednalo a určuje
a) ověřovateli zápisu: pan Miroslav Hejna a pan Luděk Tučka.
b) zapisovatelem: pana Oldřicha Najmana.
Hlasování: 6x pro

0x proti

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.
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 rozpočtových změn r. 2015
5. Projednání závěrečného účtu za r. 2014, účetní závěrky za r. 2014 a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r. 2014
6. Schválení firmy na opravu střechy bytového domu čp. 61 v Siřejovicích
7. Delegování starosty obce k účasti na valné hromadě SVS a .s., která se koná 18.6.2015
v Teplicích
8. Diskuse
9. Usnesení
10.Závěr

Usnesení č. 24
ZO projednalo a schvaluje program 3. veřejného zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x zdržel

0x proti

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání











Starosta seznámil přtomné občany o práci ZO, dle zápisů z porad.
Doplnění rozpočtu na drobné projekty naší obce.
Umístnění nové lampy u p. Paulena
Zakoupení nových stanových přístřešků
Odstranění hnízda sršnů na malém hřišti
Získání dotace na opravu hřbitovní zdi
Získání dotace na dětské hřiště
Odfrézování pařezů
Oprava střechy na obecním domě
Oprava kanálu u Štefanů

Usnesení č. 25
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od posledního zasedání.

Hlasování: 6x pro

5. Diskuze:

0x proti

0x se zdržel

p. Hejna: Dotaz na rozpočet, moc tomu nerozumím prosím vysvětlit, jsme ve ztrátě
za rok 2014.
Prosím zastupitelé o vyrovnaný rozpočet na rok 2015, teď máme příjem z těžby
lomu, ale ne na dlouho.
Kolik nás bude stát celkem oprava hřbitovní zdi.

p. Králová:
Dotaz, máme na hřbitově fotopast, ztrácejí se věci z hrobů
Dotaz, trápí nás strašný zápach z staré kanalizace.

p. Komárková:
Pálení odpadu na pozemku místní hospody.

p. Pokorný:
Umístnění fotopastí a označení na vstupní bránu, že je trvale monitorovaný celý
objekt hřbitova.
Projednat z ZS Slatina odklízení nánosu zeminy po sklizni chmele, nahrnou to na
okraj vozovky a tím máme plné strouhy.

Usnesení :
č. 26 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny pro r. 2015.
Hlasování 5x pro

0x proti 1x zdržel p.Hejna

č .27 ZO projednalo a schvaluje zprávu závěrečného účtu za r. 2014.
Hlasování 5x pro

0x proti

1x zdržel p.Hejna

č. 28 ZO projednalo a schvaluje účetní uzávěrky za r. 2014.
Hlasování 5x pro

0x proti

1x zdržel p.Hejna

č. 29 ZO projednalo a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za r. 2014 bez výhrad.
Hlasování 5x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

č.30 ZO projednalo a schvaluje výsledek hospodaření v Mateřské Škole Siřejovice.
Hlasování 6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 31 ZO projednalo a schvaluje firmu B.V. PERFECT na střechy bytového domu
č.p.61 v Siřejovicích od 4.7.2015 do 21.8.2015 vybranou ve výběrovém řízení v
ceně 574 956,30 Kč s DPH.
Hlasování 6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 32 ZO projednalo a schvaluje delegování starosty obce na valnou hromadu
SVS a.s., která se koná 18. 6. 2015 v Teplicích.
Hlasování 5x pro

0x proti

1x zdržel p. Krejza

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 20.25 hodin.

V Siřejovicích 19. 5.2015

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

Luděk Tučka

Miroslav Hejna

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

