OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 21. 2. 2012, od 19.00 hodin
v místním pohostinství
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele
zápisu, Evu Voldřichovou a Václavu Šrédlovou. Navržení ověřovatelé souhlasí. Starosta
dal hlasovat o jejich zvolení. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Navržení ověřovatelé byli zvoleni.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo všech sedm členů, Ing. Pavel Trepeš, Bc. Vladimír
Maleček, Bc. Michaela Malečková, Jiří Šrédl, Václava Šrédlová, Josef Verner, Eva
Voldřichová, účetní paní Jaroslava Krůtová a další hosté (viz. presenční listina).
2) Starosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Schválení Dodatku smlouvy se společností Lesospol na rok 2012
6. Schválení provedených inventur 31.12.2011
7. Zpráva o hospodaření Obce Bujesily v roce 2011
8. Zpráva o hospodaření Vodohospodářského sdružení v roce 2011
9. Seznámení zastupitelstva a občanů s rekonstrukcí obecní budovy
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Přečtení a ověření zápisu
14. Závěr
3) Starosta dal hlasovat o programu zastupitelstva obce. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Program zastupitelstva byl schválen.
4) Zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z předchozího zasedání. Z tohoto neplynuly žádné
úkoly.
5) Ing. Václav Vlček seznámil zastupitelstvo a hosty s výsledkem hospodaření společnosti
Lesospol Zbiroh s.r.o. v obecních lesích obce Bujesily v roce 2011 a s obsahem Dodatku
smlouvy se jmenovanou společností. Starosta navrhl schválení tohoto dodatku a následně
dal o tomto hlasovat. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů
zastupitelstva. Dodatek smlouvy se společností Lesospol Zbiroh s.r.o. byl jednohlasně
schválen.
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6) Zastupitelstvo bylo inventurní komisí seznámeno s průběhem inventury za rok 2011
a předneslo návrh na vyřazení 7 ks restauračních stolků. Starosta dal o tomto hlasovat. Pro
hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Výsledky inventury za
rok 2011 i návrh na vyřazení zmiňovaného majetku byly jednohlasně schváleny.
7) Účetní paní Jaroslava Krůtová seznámila zastupitelstvo a hosty se zprávou o hospodaření
obce Bujesily v roce 2011.
8) Předseda valné hromady DSO Ing. Josef Urban seznámil zastupitelstvo a hosty se zprávou
o hospodaření Vodohospodářského sdružení v roce 2011.
9) Starosta seznámil zastupitelstvo a hosty s dalším průběhem rekonstrukce obecní budovy.
10) Různé:
Josef Verner seznámil zastupitelstvo a hosty s podmínkami při nakládání s odpady v obci
Bujesily.
11) Diskuse:
zastupitelstvo diskutovalo o pozemku nad zahradou pana Hoška (nemovitost čp. 28
v obci Bujesily).
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12) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 1/2012 ze dne 21.2.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zastupitelstvo obce:
schválilo ověřovatele zápisu,
schválilo program zasedání zastupitelstva obce,
schválilo Dodatek smlouvy se společností Lesospol Zbiroh s.r.o.,
schválilo výsledky inventury za rok 2011 a návrh na vyřazení 7 ks restauračních stolků,
vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce Bujesily v roce 2011,
vzalo na vědomí zprávu o hospodaření Vodohospodářského sdružení v roce 2011,
vzalo na vědomí informace o dalším průběhu rekonstrukce obecní budovy,
vzalo na vědomí informace o podmínkách při nakládání s odpady v obci Bujesily.

13) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
14) Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva a zúčastněným hostům za účast a podané
návrhy.

Sepsal:

Bc.Michaela Malečková

………………………………..
Schválil: Ing. Pavel Trepeš
………………………………..
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Zápis ověřily:

Eva Voldřichová

……………………………….
Václava Šrédlová
…………………………….....

