OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného
dne 17.8.2015 od 19,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
v Siřejovicích od 19,00 hod., ukončeno bylo v 20.15 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 8.8.2015, 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 Radek Feikl a pan Luděk
Tučka, zapisovatelem: pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.

ZO projednalo a určuje
a) ověřovateli zápisu: pan Radek Feikl 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. Schválení smlouvy o dílo na vybudování dětského hřiště u MŠ Siřejovice v
č.p.61
6. Schválení dodatku zřizovací listiny MŠ Siřejovice
7. Schválení vyhlášky o odpadech
8. Diskuse
9. Usnesení
10.Závěr

ZO projednalo a schvaluje program 5. veřejného zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
 Starosta seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porady.
Usnesení č. 39
ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce Siřejovice od
posledního zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

5. Diskuze:
p. Hejna: Žádám starostu o zaslání mnou sepsaných podkladů na
vydávání místních novin na ministerstvo kultury, oddělení evidence tisku.
p. Krejza: Žádost není správně vyplněná, chybí IČO OBCE
SIŘEJOVICE, je třeba zaslat žádost písemně, dle podkladů z ministerstva
kultury, které jsem ti předal.
p. Králová: Dotaz, při návštěvě hřbitova, jsem zjistila, že v kontejneru na
hřbitovní odpad je naházen komunální v černých pytlích.
p. Králová: Je možné zjistit z fotopastí kdo tam odnáší odpad.
p. Krejza: Poprosím kontrolní výbor o dodání podkladů o placení
komunálního odpadu a objemného odpadu, při projíždění vesnice ve svozový
den u některých nemovitostí jsem dlouho neviděl stát nádobu na komunální
odpad.
p. Najman: Mluvím za občana naší vesnice, který ze zdravotních důvodů
nemůže přijít na veřejné zasedání. Dotaz na starostu: Před několika lety
proběhla oprava chodníků v obci a bylo řečeno, že se opraví i vpust kanálu
před mým domem.
p. Krejza: Vím jedná se o pí. Vondráčkovou, píši si a sjednám nápravu.
pí. Adeltová: Prosím zastupitele, aby sjednali nápravu ohledně laviček v
přístupové cestě k hřbitovu, jsou špinavé a nedá se na nich sedět.
Usnesení :
č. 40 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny pro r. 2015.
Hlasování:

6x pro

0x proti 0x zdržel

č .41 ZO projednalo a schvaluje smlouvu o dílo na vybudování
dětského hřiště v MŠ Siřejovice firmu Bonita Grup Service s.r.o. V
ceklové ceně s DPH 339 905 Kč. V termínu od 20.8.2015 do
30.11.2015.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 42 ZO projednalo a schvaluje dodatek k zřizovací listiny MŠ
Siřejovice.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 43 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Siřejovice.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č .44 ZO projednalo a schvaluje Seis s.r.o. Na celkovou rekonstrukci
autobusové zastávky v hodnotě 79 968 27 Kč.
Hlasování:

5x pro

1x proti p. Krejza

0x zdržel

č. 45 ZO projednalo a schvaluje firmu B. V. PERFECT na více práce s
připojení okapových svodů ve dvoře MŠ Siřejovice do místní
kanalizace v celkové částce s DPH 17 735 Kč.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 20.15
hodin.
V Siřejovicích 18. 8. 2015

Josef Krejza
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zapisovatel

Luděk Tučka

Radek Feikl

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

