OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 17.4. 2012, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Místostarosta obce, Bc. Vladimír Maleček, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl
ověřovatele zápisu, Jiřího Šrédla a Josefa Vernera. 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 a účetní paní Jaroslava Krůtová.
2) Místostarosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Projednání změny návrhu územního plánu
6. Schválení Rozpočtového opatření č. 1/2012
7. Projednání výměny obecních pozemků
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Přečtení a ověření zápisu
12. 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) Místostarosta seznámil zastupitelstvo s návrhem změny územního plánu, který následně
projednalo. Projednané změny budou řešeny prostřednictvím pověřené osoby, tj. starosta
obce.
6) Účetní paní Jaroslava Krůtová seznámila zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením
č. 1/2012. Následně starosta navrhl jeho schválení a nechal o tomto hlasovat. Pro
hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Rozpočtové opatření
č. 1/2012 bylo jednohlasně schváleno.
7) Zastupitelstvo projednalo výměnu obecních pozemků s Kladrubskou a.s. a navrhlo
starostu obce jako pověřenou osobu v dalším jednání ohledně výměny, tj. projednání
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podmínek, návrhu měněných pozemků apod.. Starosta dal o návrhu hlasovat. Pro
hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Návrh byl jednohlasně
schválen.
8) Různé:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání na Polygonu ze dne 3.4.2012,
především s výsledkem výběrového řízení na svoz nebezpečného odpadu.
9) Diskuse:
zastupitelstvo diskutovalo o vhodnosti stanovení podmínek při úklidu obecní budovy
a postupu prací na rekonstrukci obecní budovy

10) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 2/2012 ze dne 17.4.2012
Zastupitelstvo obce:
schválilo ověřovatele zápisu,
schválilo program zasedání zastupitelstva obce,
vzalo na vědomí návrh změny územního plánu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012,
schválilo pověření starosty obce v jednání ohledně výměny obecních pozemků
s Kladrubskou a.s.,
6. vzalo na vědomí informace o průběhu jednání na Polygonu ze dne 3.4.2012

1.
2.
3.
4.
5.

11) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
12) 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 ověřili:

Jiří Šrédl

……………………………….
Josef Verner
……………………………....

