OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 18.7. 2012, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele
zápisu, Evu Voldřichovou a Jiřího Šrédla. 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 Šimková, Jiří Šrédl, Václava Šrédlová, Josef Verner a Eva
Voldřichová.
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. Schválení výměny obecních pozemků
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Přečtení a ověření zápisu
10. 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) Starosta seznámil zastupitelstvo s aktuálním stavem ohledně výměny obecních pozemků
s Kladrubskou a.s., ale z důvodu nedostatečných podkladů nemohlo být o tomto bodu
hlasováno. Schválení výměny obecních pozemků bude řešeno v rámci následujících
zasedání zastupitelstva obce.
6) Různé:
a) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem zaměření pozemků příjezdové cesty
(p.č. 1863/3, 1133/2, 1863/6 v k.ú. Bujesily), multifunkčního hřiště (p.č. 1125/7 v k.ú.
Bujesily) a rozdělení pozemku p.č. 1125/1 v k.ú. Bujesily z důvodu realizace
stavebních parcel a multifunkčního hřiště. Následně dal o návrhu hlasovat. Pro
hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Výše uvedený návrh
byl jednohlasně schválen.
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b) Starosta seznámil zastupitelstvo s předběžným návrhem podmínek výměny obecních
pozemků s Kladrubskou a.s. za účelem zřízení stavebních parcel v k.ú. obce Bujesily.
Následně starosta navrhl jeho schválení a nechal o tomto hlasovat. Pro hlasovalo 7,
proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Předběžný návrh byl jednohlasně
schválen.
7) Diskuse:
a) Zastupitelstvo diskutovalo o výstavbě multifunkčního hřiště.
b) Zastupitelstvo diskutovalo o úpravě Územního plánu obce Bujesily, týkající se přidání
p.č. 1023/1 do smíšené plochy.

8) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 4/2012 ze dne 18.7.2012
Zastupitelstvo obce:
schválilo ověřovatele zápisu,
schválilo program zasedání zastupitelstva obce,
vzalo na vědomí aktuální stav ohledně výměny obecních pozemků s Kladrubskou a.s.,
schválilo návrh zaměření pozemků příjezdové cesty(p.č. 1863/3, 1133/2, 1863/6 v k.ú.
Bujesily), multifunkčního hřiště (p.č. 1125/7 v k.ú. Bujesily) a rozdělení pozemku p.č.
1125/1 v k.ú. Bujesily,
5. schválilo předběžný návrh podmínek výměny obecních pozemků s Kladrubskou a.s. za
účelem zřízení stavebních parcel v k.ú. obce Bujesily.

1.
2.
3.
4.

9) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
10) Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva za účast a podané návrhy.

Sepsal:

Bc.Michaela Šimková

………………………………..
Schválil: Ing. Pavel Trepeš
………………………………..

2

Zápis ověřili:

Eva Voldřichová

……………………………….
Jiří Šrédl
……………………………....

