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

Zápis z .10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19.05 hod.,
ukončeno bylo ve 20.45 hod.
Jednání vedl starosta obce Josef Krejza.

Přítomni: 5. členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 1. p. Tajč
Neomluveni: 0

Občané: dle prezenční listiny.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Jednání zahájil v 19,05 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 5. 8. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového 6 počtu všech 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: p. Luděk Tučka a p. Miroslav Hejna, zapisovatelem p. Oldřich
Najman. K návrhu nebylo připomínek.
ZO projednalo a určuje

ověřovateli zápisu: pan Luděk Tučka a pan Miroslav Hejna..
zapisovatelem: pan Oldřich Najman
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

3. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
.Zároveň navrhl změny v programu veřejného zasedání a to bod č.9. 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.2
5. Řešení nečinnosti Finančního výboru
6. Schválení dodatku k vyhlášce č. 1/2015 - odpady
7. Schválení částky pro místostarostu na úhradu cestovného a na telefon
8. Projednání pokuty a nákladů řízení od Krajského úřadu Ústeckého kraje
9. Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu obchvatu obce Siřejovice
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

ZO projednalo a schvaluje program 10. veřejného zasedání.
Hlasování:

5x 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. 82 ZO projednalo a schvaluje zprávu přečtenou starostou obce o činnosti zastupitelů obce Siřejovice od
posledního zasedání
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 83 Projednání a schválení rozpočtové změny č.2/ 2016 přečetla p.Krejzová, účetní OBCE SIŘEJOVICE
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové změny č.2/ 2016 .
Hlasování:

5x pro

0x proti 0x zdržel

č. 84 Projednání a řešení nečinnosti Finančního výboru
ZO projednalo a schvaluje přesunout řešení nečinnosti Finančního výboru na příští veřejné zasedání .
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

č. 85 Projednání a schválení dodatku k vyhlášce č. 1/2015 - odpady
ZO projednalo a schvaluje dodatek k vyhlášce č. 1/2015 – odpady.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 86 Schválení částky pro místostarostu na úhradu cestovného cestovním příkazem dle skutečně ujetých
kilometů a na telefon ve výši 300Kč měsíčně.

ZO projednalo a schvaluje pro místostarostu na úhradu cestovného cestovním příkazem a na telefon ve výši
300Kč.
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Najman

č. 87 Projednání pokuty a nákladů řízení od Krajského úřadu Ústeckého kraje
ZO projednalo a schvaluje zaplacení pokuty a nákladů řízení od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši
2000Kč z rozpočtu obce.
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Hejna

č. 88 Zastupitelstvo obce Siřejovice souhlasí s převzetí závazku Ústeckého kraje ve věci „ Prodloužení
platnosti územního rozhodnutí na stavbu obchvatu obce Siřejovice“. Dále zastupitelstvo obce dodatečně
schvaluje podanou žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na SÚ MěÚ Lovosice a souhlasí se
stanoveným poplatkem 10 000Kč
ZO projednalo a schvaluje podání žádosti na prodloužení územního rozhodnutí obchvatu obce Siřejovice na
náklady obce ve výši 10 000Kč.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

č. 89 Schválení a pověření starosty obce k účasti na jednání s fa. SČVK ohledně přípojek do nové kanalizace

ZO projednalo a pověřuje starostu obce p. Josefa Krejzu, nar. 9. 1. 1947 bytem Siřejovice 43, k účasti na
jednání s fa. SČVK.
Hlasování:

4x pro

0x proti

1x zdržel p. Krejza

č. 90 Schválení pozvání jednatele fa. SONO Plus s.r.o. na příští veřejné zasedání ohledně výstavby plazmové
spalovny komunálního odpadu
ZO projednalo a pověřuje starostu obce p. Josefa Krejzu nar. 9. 1. 1947 bytem Siřejovice 43 k jednání a
pozvání jednatele fa. SONO Plus s.r.o.
Hlasování:

5x pro

0x proti

0x zdržel

Diskuze:
p. Hejna: Již na minulém veřejném zasedání jsem se omlouval, že nečinnost

finančního výboru byla
způsobena dlouhodobou nemocí mé osoby, jsem po úraze páteře. Člen FV p. Tajč, též dlouhodobě
nemocen. Mou nemoc jsem doložil kopií pracovní neschopenky p. Krejzovi a již nemarodím. V
současné době jsme provedli s p. Tajčem kontroly účetnictví OÚ a nové zápisy z kontrol FV jsem
předal starostovy na poradě zastupitelstva. Kontrola účetnictví MŠ je domluvena s ředitelkou po
letních prázdninách.

Dotaz:
pí. Paulenová Hana: Prosím zastupitelé obce o sjednání nápravy, ohledně pozemků sousedící s mou
nemovitostí. Jedná se o posekání trávy a pořezání náletových dřevin, zajištění rozpadlé budovy a úpravy
koryta potoka.
Odpověď
p. Krejza: Ano, máte pravdu. Musíme písemně požádat majitele pozemků o sjednání nápravy. A ohledně
potoka, se spojíme s povodím Ohře, pod který potok spadá.
Dotaz
pí Smolová: Jak budete řešit majitele nemovitostí, kteří nejsou stále připojeni na novou kanalizaci.
Odpověď:
p. Krejza: Mám seznam objektů, které nejsou doposud připojeni. Budeme to řešit.
Dotaz:
p. Hamrle: Připomínám,že obecní úřad můžeme oslovit občany, kteří nejsou připojeni na

kanalizaci, aby doložili dle zákona, jak naložili se splaškovými odpady.

p. Krerjza: Ano v obcích, kde je splašková kanalizace a nejsou připojeni, tak jednou ročně musí doložit
obecnímu úřadu u nás to zatím nikdo nekontroluje.
p. Hamerle: Bylo by dobré dohlídnout na práci výborů a nedostávat zbytečné pokuty.
Odpověď:
p. Krejza: Toto, jsme vášnivě probrali na poradě a doufám, že to předseda pochopil. Doufám, že sjedná
nápravu, a tím se zlepší práce a činnost výboru.
Dotaz:
p. Hamerle: Není zbytečné vyhazování peněz za územní rozhodnutí ohledně obchvatu .

Odpověď:
p. Krejza: V případě, že tu bude stát za obcí spalovna, tak nákladní vozy nebudou projíždět vesnicí. Zatím na
radě SONA, kde jsem byl přítomen nebylo jasné, jestli bude spalovna stát. Je to vše v stádiu studií a příprav.
Rádi by jsme byli připraveni i na tuto variantu. Zastupitelé jsou stejného názoru, že spalovnu nechtějí.
Dotaz:
p. Hamerle: Bylo by dobré v naší vesnici založit spolek proti spalovně.
Odpověď:
p. Krejza: Ano, máte pravdu, ve vesnici jsem zaslechl informace o spolku, ale zatím bližší informace nemám.
Dotaz:
p. Hamerle: Jako obec, můžete napsat vyjádření, že nesouhlasíte s výstavbou spalovny na Krajský úřad.
Odpověď:
p. Krejza: Ano, máte pravdu, ale zatím nevíme jak to bude. Je vybráno 12 lokalit, kde by mohla spalovna
stát.
Dotaz:
pí. Paulenová Marie: Dřeviny na trojůhelníku, před domem starosty, chtějí pokrátit. Je špatný výhled do
silnice.
Odpověď:
p. Krejza: Ano, pošlu tam našeho pracovníka, který má na starosti údržbu zeleně v naší obci.
Dotaz:
pí. Paulenová Marie: Také se jedná o zeleň u požární nádrže.

Odpověď:
p. Krejza: Ano, tam nám to trošku přerostlo. Bylo to tam myšleno, jako zelená zeď. Pokusíme se sjednat
nápravu a pokrátit zeleň.
Dotaz:
pí. Smolová: Není posekaná hluboká cesta.
Odpověď:
p. Krejza: Tento týden jsme tam poslali našeho pracovníka a mělo by to být hotové.

p. Najman: Zájemci o obecní byty v obci si mohou podat žádost na OÚ Siřejovice.

ZÁVĚR

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným a ukončil zasedání ve 20.45 hodin.

V Siřejovicích 25.8.2016

Josef Krejza

Oldřich Najman

starosta obce

zapisovatel

Luděk Tučka

Miroslav Hejna

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

