OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 27. 5. 2014
v kanceláři obecního úřadu
Začátek: 20:00 hod.
Přítomni:

zastupitelé: Ing. Pavel Trepeš, Bc. Vladimír Maleček, Bc. Michaela Šimková,
Václava Šrédlová, Jiří Šrédl, Josef Verner, Eva Voldřichová,
účetní: Mgr. Jana Fořtová
--Omluveni:
Neomluveni: --Přítomno sedm členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Počet hlasů pro přijetí
usnesení je 4.
1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva, navrhl a požádal o schválení zapisovatele a
ověřovatelů zápisu:
zapisovatel: Michaela Šimková
ověřovatelé zápisu: Václava Šrédlová, Eva Voldřichová
Navržení ověřovatelé a zapisovatel souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily pověřilo zapisovatelem Michaelu Šimkovou a ověřovateli
zápisu Václavu Šrédlovou a Evu Voldřichovou
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
2. Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl jeho schválení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje program v navrženém znění
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2014
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6. Projednání strategického plánu obce
7. Schválení výměny obecních pozemků
8. Schválení prodeje obecních pozemků
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Přečtení a ověření zápisu
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z předchozího zasedání.
Z tohoto neplynuly žádné úkoly.
4. Účetní Mgr. Fořtová seznámila zastupitelstvo obce s vyrovnaným Rozpočtovým opatřením
č. 2/2014
- viz. příloha č. 1 tohoto zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje vyrovnané Rozpočtové opatření č. 2/2014
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
5. Starosta obce informoval zastupitelstvo o vhodnosti vytvoření Strategického plánu obce,
který by sloužil MAS Světovina o.p.s. pro další zpracování a použití.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje vytvoření Strategického plánu obce
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
6. Schválení výměny obecních pozemků
Z důvodu chybějících podkladů nutných pro schválení výměny obecních pozemků,
tj. geometrických plánů rozdělení pozemků, bude tento bod řešen v následujícím zasedání
zastupitelstva.
7. Schválení prodeje obecních pozemků
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Z důvodu chybějících podkladů nutných pro schválení prodeje obecních pozemků,
tj. geometrických plánů rozdělení pozemků, bude tento bod řešen v následujícím zasedání
zastupitelstva.

8. Různé:
Starosta přednesl návrh na koupi lednice pro využití obecním úřadem a klubovnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje koupi lednice
Výsledek hlasování: Pro7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.

9. Diskuse:
Zastupitelstvo obce diskutovalo o:
-

vhodnosti zřízení záchytného kotce pro psy,
zařazení pomníků a křížů do majetku obce,
zařazení účetních programů do majetku obce,
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bujesily za rok 2013, které provedl
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 21.5.2014 .

10. Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 2/2014 ze dne 27.5.2014
Zapisovatel seznámil přítomné s usnesením v následujícím znění:
Zastupitelstvo obce Bujesily:
1. pověřilo zapisovatelem Michaelu Šimkovou a ověřovateli zápisu Václavu
Šrédlovou a Evu Voldřichovou,
2. schvaluje program v navrženém znění,
3. schvaluje vyrovnané Rozpočtové opatření č. 2/2014,
4. schvaluje vytvoření Strategického plánu obce,
5. schvaluje koupi lednice.
11. Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.

12. Závěr:
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 23:05 hod.
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Přílohy zápisu:
č.1 – Rozpočtové opatření č. 2/2014

Zápis byl vyhotoven dne: 3.6.2014

Sepsal:

Bc.Michaela Šimková

Zápis ověřili:

………………………………..

Eva Voldřichová

……………………………….

Schválil: Ing. Pavel Trepeš

Václava Šrédlová

………………………………..

……………………………....
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