OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 19. 12. 2012, od 19.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele
zápisu, Evu Voldřichovou a Michaelu Šimkovou. Navržení ověřovatelé souhlasí. Starosta
dal hlasovat o jejich zvolení. Pro hlasovalo 6, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Navržení ověřovatelé byli zvoleni.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo šest členovů, Ing. Pavel Trepeš, Bc. Vladimír
Maleček, Josef Verner, Eva Voldřichová, Václava Šrédlová a Bc. Michaela Šimková.
Dále účetní Jaroslava Krůtová.
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 Rozpočtového opatření č. 4/2012
6. Schválení vyrovnaného Rozpočtu obce pro rok 2013
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Přečtení a ověření zápisu
11. Závěr
3) Starosta dal hlasovat o programu zastupitelstva obce. Pro hlasovalo 6, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Program zastupitelstva byl schválen.
4) Zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z předchozího zasedání. Zajištění zrevidování a
čištění komínů v obci je v jednání.
5) Účetní paní Krůtová seznámila zastupitelstvo s obsahem Rozpočtového opatření
č. 4/2012. Starosta dal o Rozpočtovém opatření č. 4 hlasovat. Pro hlasovalo 6, proti 0
a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Rozpočtové opatření bylo jednohlasně
schváleno.
6) Účetní paní Jaroslava Krůtová přednesla vyrovnaný Rozpočet na rok 2013. O vyrovnaném
Rozpočtu dal starosta hlasovat. Pro hlasovalo 6, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Vyrovnaný Rozpočet byl jednohlasně schválen.
7) Různé:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost zaslanou Janem Urbánkem formou e-mailu na
OÚ Bujesily dne 9.11.2012, týkající se zaujmutí kladného stanoviska k záměru
projektu SK Berounka, o.s. „lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v místě Na
Rybárně“, a to v rozsahu souhlasu poskytnutí obecních pozemků k využití na ukotvení
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lávky. Starosta navrhl zaujmout kladné stanovisko k projektu, za podmínek, že
pozemky nadále zůstanou ve vlastnictví obce Bujesily a obec nebude vynakládat
finanční prostředky jak na samotný projekt, tak na věci s tím související (např.
příjezdové komunikace, terénní úpravy apod.).
Obec si vyhrazuje právo na zrušení kladného stanoviska.Následně dal starosta o tomto
hlasovat. Pro hlasovalo 6, proti 0 a zdrželo se hlasování
0 členů zastupitelstva.
b) Starosta jmenoval inventurní komisi pro rok 2012 ve složení:
Předseda: Bc. Michaela Šimková
Člen: Ing. Pavel Trepeš
Člen: Bc.Vladimír Maleček
Člen: Eva Voldřichová
Člen: Jaroslava Krůtová
8) Diskuse:
Zastupitelstvo diskutovalo o činnostech plánovaných na rok 2013.

9) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 7/2012 ze dne 19.12. 2012
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zastupitelstvo obce:
schválilo ověřovatele zápisu,
schválilo program zasedání zastupitelstva obce,
schválilo Rozpočtového opatření č. 4/2012,
schválilo vyrovnaný Rozpočet na rok 2013
schválilo zaujmutí kladného stanoviska k záměru projektu SK Berounka, o.s. „lávka pro
pěší a cyklisty přes řeku Berounku v místě Na Rybárně“, a to v rozsahu souhlasu
poskytnutí obecních pozemků k využití na ukotvení lávky, za podmínek, že pozemky
nadále zůstanou ve vlastnictví obce Bujesily a obec nebude vynakládat finanční
prostředky jak na samotný projekt, tak na věci s tím související
vzalo na vědomí ustanovení inventurní komise pro rok 2012

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

Bc. Vladimír Maleček

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

Václava Šrédlová

……………………………….
Bc. Michaela Šimková
…………………………….....

Presenční listina
Zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 19. 12. 2012, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

Zastupitelstvo obce:
Ing. Pavel Trepeš
Bc. Vladimír Maleček
Bc. Michaela Šimková
Václava Šrédlová
Jiří Šrédl
Josef Verner
Eva Voldřichová

Hosté:
Jaroslava Krůtová
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omluven

