OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice
ZÁPIS
z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva
obce Siřejovice, konaného
dne 6.11.2015 od 18,00 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
v Siřejovicích od 18,00 hod., ukončeno bylo v 19.35 hod.
Jednání vedl starosta obce Josef Krejza.
Přítomni: 5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1 p. František Tajč
Neomluveni: 0
Občané: dle prezenční listiny.
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

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 29.10.2015, 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 5 členů zastupitelstva (z
celkového počtu všech 6 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: 5x 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 výše poplatků za používání výsuvného
žebříku, pivních souprav.
6. Volba předsedy kulturní komise
7. Schválení zvýšení příspěvku při úmrtí obyvatelů
vesnice
8. Revokace usnesení z minulého veřejného zasedání
9. Schválení využití domu čp. 61
10. Informace o dokončení opravy hřbitovní zdi
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

ZO projednalo a schvaluje program 6. veřejného zasedání.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

4. Zpráva o činnosti ZO od posledního zasedání
Starosta seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porady.
Diskuze:
pí. Velichová: Je pravda, že obec Siřejovice bude platit studium ředitelce
MŠ Siřejovice?
pí. Paulenová: V prostorách dvora obecního domu budujete dětské
hřiště, bude tam prostor na plánované byty, myslím tím zahrádku a sušák na
prádlo a posezení na kávu pro nájemníky obecních bytů.
p. Zábranský: Jak je řešeno u nových bytů parkovací místa pro vozy
nájemníků.
pí. Krejzová: Jak budete řešit vyplácení mzdy zastupitelům obce, kteří
nechodí na porady a veřejné zasedání?
pí. Verešová: Co zastupitelé včetně starosty provedete s obecním
rozhlasem? Není rozumět a je to hrozné, nevím co se hlásí. Přiďte si to k
našemu domu poslechnout.
pí. Verešová: Žádám zastupitelé obce o větší údržbu parčíku vedle p.
Šupanšice, je neupravený a okrasné dřeviny zasahují do komunikace. Při
jízdě na kole máme problém s protijedoucími vozy.

Usnesení :
č. 46 ZO projednalo a schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva obce
Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 47 ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny pro r. 2015.
Hlasování:

5x pro

0x proti 0x zdržel

č .48 ZO projednalo a schvaluje. Výše poplatků za používání
výsuvného žebříku, pivní soupravy a míchačky za cenu 10KČ za
propůjčený den.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 49 ZO projednalo a schvaluje předsedu kulturní komise Radek Feikl
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 50 ZO projednalo a schvaluje zvýšení příspěvku při úmrtí, žijícího a
trvale bydlícího obyvatele naší obce na 5 000Kč.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č .51 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 44 z minulého
veřejného zasedání a schvaluje firmu na opravu autobusové zastávky
firmu Bohumil Němec s cenou 76 616Kč se zárukou 60 měsíců v
termínu od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

č. 52 ZO projednalo a schvaluje přestavbu obecního domu č.p 61 na
bytové jednotky o celkovém počtu 5ti bytů v přízemí 2 byty
bezbariérové a v potře 3 byty startovací. Přestavba domu bude
financována s rozpočtu obce.
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

č. 53 ZO projednalo a schvaluje dokončení a převzetí rekonstrukce
hřbitovní zdi bez závad od firmy COLORSTAV
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 19.35
hodin.

V Siřejovicích 9. 11. 2015

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

Luděk Tučka

Miroslav Hejna

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

