OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 29. 7. 2014
v kanceláři obecního úřadu
Začátek: 20:00 hod.
Přítomni:

zastupitelé: Ing. Pavel Trepeš, Bc. Vladimír Maleček, Bc. Michaela Šimková,
Jiří Šrédl Václava Šrédlová, Josef Verner, Eva Voldřichová,
účetní: Mgr. Jana Fořtová
Omluveni:
Josef Verner
Neomluveni: --Přítomno šest členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Počet hlasů pro přijetí
usnesení je 4.

1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva
2. Starosta navrhl a požádal o schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
zapisovatel: Michaela Šimková
ověřovatelé zápisu: Eva Voldřichová, Jiří Šrédl
Navržení ověřovatelé a zapisovatel souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily pověřilo zapisovatelem Michaelu Šimkovou a ověřovateli
zápisu Evu Voldřichovou a Jiřího Šrédla
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
3. Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl jeho doplnění o
schválení Rozpočtového opatření č. 4/2014 a zařadit jej pod bod č. 7. Následující body
se posouvají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje program v navrženém znění včetně navržené změny
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Schválení výměny obecních pozemků
6. Schválení prodeje obecních pozemků
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7. Schválení Rozpočtového opatření č. 4/2014
8. Schválení zařazení kult. památek do evidence majetku obce
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Přečtení a ověření zápisu
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z předchozího zasedání, ze kterého plynuly
následující úkoly:
-

odložení výměny obecních pozemků na další zasedání zastupitelstva – řešeno v bodě
č. 5 tohoto zápisu
odložení prodeje obecních pozemků na další zasedání zastupitelstva – řešeno v bodě
č. 6 tohoto zápisu

Úkoly byly splněny.
5. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem geometrického plánu rozdělení
pozemku a změnu hranice pozemku č. 132-38/2014 ze dne 27.5.2014
(dále jen GP č. 132-38/2014).
-

Výměna pozemku p.č. 1125/5 část „s“ o výměře 804 m2 a část „t “ o výměře 2 m2 dle
GP č. 132-38/2014 ve vlastnictví obce Bujesily za pozemky:
p.č. 1863/6 o výměře 443 m2 v k.ú. Bujesily,
p.č.1125/18 o výměře 133 m2 dle GP č. 132-38/2014
p.č.1125/19 o výměře 212 m2 dle GP č. 132-38/2014
p.č.1125/9 o výměře 39 m2 dle GP č. 132-38/2014
p.č. 1125/1 část „n“ o výměře 59 m2,
část „o“ o výměře 50 m2,
část „q“ o výměře 197 m2 dle GP č. 132-38/2014
p.č. 1125/15 část „k“ o výměře 55 m2 dle GP č. 132-38/2014
ve vlastnictví Jaroslava Peřiny, Dřevec 9, Karla Peřiny, Na Skalce 823/9, Praha –
Smíchov a Václava Peřiny, Na Skalce 823/9, Praha – Smíchov, a to za účelem získání
komunikace do vlastnictví obce.
Starosta obce navrhl schválení jejich výměny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje výměnu obecních pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
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6. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem geometrického plánu
rozdělení pozemku č. 133-40/2014 (dále jen GP č. 133-40/2014)
-

pro

Prodej obecních pozemků na základě žádostí:
Václavu Malečkovi p.č. 1431/17 o výměře 30 m2 dle GP č. 133-40/2014
Ing. Jaroslavu Hoškovi p.č. 1431/18 o výměře 170 m2 dle GP č. 133-40/2014
Starosta obce navrhl schválení jejich prodeje za cenu 50,- Kč / m2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje prodej obecních pozemků za cenu 50,- Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
7. Účetní Mgr. Fořtová seznámila zastupitelstvo Rozpočtovým opatřením č. 4/2014.
- viz. příloha č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
8. Starosta obce přednesl zastupitelstvu návrh na zařazení kulturních památek do
evidence majetku obce. Památky budou vedeny pod symbolickou 1 Kč za jeden kus.
Jedná se o následující památky:
- Dřevěné kříže na p.č. 1406 a 573/7 oba v k.ú. Bujesily
- Pomníky (kříže) na p.č. 1890/1 a 1431/1 oba v k.ú. Bujesily
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje zařazení kulturních památek do evidence majetku
obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
9. Různé:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s povinností stanovit počet členů zastupitelstva obce
pro další volební období a navrhl, aby zůstalo nadále v počtu 7 členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bujesily schvaluje 7mi členné zastupitelstvo obce pro další volební
období.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0.
Dílčí usnesení bylo schváleno.
10. Diskuse:
Zastupitelstvo diskutovalo o vytvoření Obecní vyhlášky o odpadech, dále o vytvoření
strategického plánu.
11. Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 4/2014 ze dne 29.7.2014
Zapisovatel seznámil přítomné s usnesením v následujícím znění:
Zastupitelstvo obce Bujesily:
1. pověřilo zapisovatelem Michaelu Šimkovou a ověřovateli zápisu Evu
Voldřichovou a Jiřího Šrédla,
2. schvaluje program v navrženém znění včetně navržené změny,
3. schvaluje výměnu obecních pozemků,
4. schvaluje prodej obecních pozemků za cenu 50,- Kč za m2,
5. schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014 bez výhrad,
6. schvaluje zařazení kulturních památek do evidence majetku obce,
7. schvaluje 7mi členné zastupitelstvo obce pro další volební období.
12. Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
13. Závěr:
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:10 hod.
Přílohy zápisu:
č.1 – Rozpočtové opatření č. 4/2014
č.2 - GP č. 133-40/2014
č.3 - GP č. 132-38/2014
Zápis byl vyhotoven dne: 4.8.2014
Sepsal:

Bc.Michaela Šimková

Zápis ověřili:

………………………………..

Eva Voldřichová

……………………………….

Schválil: Ing. Pavel Trepeš

Jiří Šrédl
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……………………………..

……………………………....
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