OBEC SIŘEJOVICE
se sídlem Obecní úřad Siřejovice
Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice

Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného
dne 11. 5. 2016 od 18,10 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
v Siřejovicích od 18,10 hod., ukončeno bylo v 19.35 hod.
Jednání vedl starosta obce Josef Krejza.

Přítomni: 6. členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0

Občané: dle prezenční listiny.

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil v 18.10 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 2. 5. 2016, 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 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 František Tajč a p. Miroslav Hejna,
zapisovatelem pan Oldřich Najman. K návrhu nebylo připomínek.
ZO projednalo a určuje
ověřovateli zápisu: pan Radek Feikl a pan František Tajč.
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x 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 a schválení rozpočtové změny č.1
5. Zpráva o kontrole hospodaření obce za r. 2015
6. Projednání a schválení závěrečného účtu za r. 2015.
7. Schválení závěrky roku 2015
8. Projednání a schválení hospodaření v mateřské škole
9. Schválení sponzorských darů v mateřské škole
10. Schválení účasti starosty na valné hromadě SVS
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
ZO projednalo a schvaluje program 9. veřejného zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

Usnesení :
Zpráva o činnosti Zastupitelstva obce od posledního zasedání
Starosta obce seznámil přítomné občany o práci ZO, dle zápisu z porad.

č. 71 ZO projednalo a schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů
obce Siřejovice od posledního zasedání.
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 72 Projednání a schválení rozpočtové změny č.1/ 2016 přečetla p.Krejzová účetní OBCE
SIŘEJOVICE
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č.1/ 2016
Hlasování:

6x pro

0x proti 0x zdržel

č. 73 Projednání a schválení zprávy o kontrole hospodaření obce za r. 2015 přečetl p.
Krejza
ZO projednalo a schvaluje o výsledku přezkoumání hospodaření v obci Siřejovice za rok
2015
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 74 Projednání a schválení závěrečného účtu za r. 2015 přečetla p. Krejzová
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet za r. 2015 s výhradami
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 75 Schválení závěrky roku 2015 přečetl p. Krejza
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 76 Projednání a schválení hospodaření v mateřské škole přečetla p. Krejzová
ZO projednalo a schvaluje hospodaření v mateřské škole za rok 2015
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 77 Schválení darů v mateřské škole za rok 2015 a rok 2016 přečetl p. Krejza
ZO projednalo a schvaluje dary v mateřské škole za rok 2015 a rok 2016
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 78 Schválení účasti starosty na valné hromadě SVS přečetl p. Krejza

ZO projednalo a schvaluje a deleguje starostu obce p. Josefa Krejzu nar. 9.1.1947 bytem
Siřejovice 43 k účasti na valné hromadě SVS v Teplicích dne 16.6.2016
Hlasování:

5x pro

0x proti

1x zdržel p. Krejza

č. 79 Schválení drobného majetku do výpůjčky mateřské škole přečetl p. Krejza
ZO projednalo a schvaluje, že drobný majetek, dle smlouvy o výpůjčce, ve vlastnictví
zřizovatele, ale v užívání příspěvkové organizace, a v tom případě ho příspěvková
organizace dá na podrozvahu, jedná se o prostory MŠ Siřejovice v hodnotě 2 576 345Kč,
vybavení dětského hřiště v hodnotě 339 905Kč a převedení drobného majetku v hodnotě
526 681,63Kč do výpůjčky mateřské školy a navýšení o tiskárnu CANON v hodnotě
4 002Kč a kryt na pískoviště od fi. V. Trofimová v hodnotě 3 539Kč
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 80 Projednání a schválení inventury v mateřské škole přečetl p. Krejza
ZO projednalo a schvaluje inventuru v mateřské škole za rok 2015
Hlasování:

6x pro

0x proti

0x zdržel

č. 81 Navýšení ročního rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Siřejovice o 8 000Kč přečetl
p. Krejza
ZO projednalo a schvaluje navýšení ročního rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Siřejovice o 8 000Kč na autobusovou dopravu spojenou s výlety MŠ Siřejovice

Diskuze:
p. Hejna: Rád bych omluvil mou neúčast na poradách ZO. Mám zdravotní potíže a mám
pracovní neschopnost.
Dotaz
pí. Paulenová: Nákladní vozy projíždí naší vesnicí a odpad, který převážejí nemají
zajištěný a často dělají nepořádek ve vesnici.
Odpověď
p. Krejza: Ano máte pravdu musíme písemně požádat Policii o častější namátkové
kontroly.
pí. Pilnajová: Firma SONO Plus s.r.o. pravidelně uklízí silnici vedoucí na skládku.
Dotaz
pí. Smolová: Jak budete řešit majitelé nemovitostí, kteří nejsou stále připojeni na novou
kanalizaci.
Odpověď:
p. Krejza: Mám výpis, kteří dodnes nejsou připojeni, budeme to řešit.
Dotaz:
p. Smolová: Rozhlas je špatně slyšet
Odpověď:
p. Krejza: Hlášení rozhlasu mám na starost osobně, nedávno tu byl technik a seřizoval
rozhlas.
Dotaz:
p. Hejna: Ve vesnici je zvýšen výskyt hlodavců, plánujete deratizaci obecních prostor a
kanalizace.
Odpověď:
p. Krejza: Při zvýšeném počtu stížností se tím bude zabývat zastupitelstvo obce na poradě.
Zatím neplánujeme, poslední deratizace proběhla na podzim.

ZÁVĚR

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

V Siřejovicích, 13.5.2016

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta

zapisovatel

František Tajč

Miroslav Hejna

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

