OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 16. 02. 2010, od 19.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil jednání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele zápisu,
pana Ing. Josefa Urbana a paní Věru Prusíkovou. Navržení ověřovatelé souhlasí. Starosta
dal hlasovat o jejich zvolení. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Navržení ověřovatelé byli zvoleni.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo všech pět členů, Ing. Pavel Trepeš, Josef Verner, Věra
Prusíková, Ing. Josef Urban a Eva Voldřichová, a účetní paní Jaroslava Krůtová.
2) Starosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
5. Schválení inventur provedených k 31. 12. 2009
6. Projednání žádosti o vydání stanoviska k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
na pozemku p.č. 1173/1
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Přečtení a ověření zápisu
11. Závěr
3) Starosta dal hlasovat o programu zastupitelstva obce. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Program zastupitelstva byl schválen.
4) Starosta provedl kontrolu usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva. Seznámil
zastupitelstvo s průběhem jednání kolem směny pozemků u Janských a s průběhem
zajišťování srazu rodáků na 3. 7. 2010, případně 10. 7. 2010.
5) Předseda inventurní komise pan Ing. Urban podal informaci o průběhu inventur
provedených k 31. 12. 2009 a požádal zastupitelstvo o jejich schválení. Starosta dal
hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Inventury
byly schváleny.
6) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o vydání stanoviska k záměru výstavby
fotovoltaické elektrárny na části pozemků 1122/83 a 1173/1, pana Bohumila Zimanzla.
Starosta navrhl zastupitelstvu schválit záměr výstavby fotovoltaické elektrárny
na pozemku p.č. 1173/1 s podmínkou, že pan Bohumil Zimanzl, tak jak sám navrhl při
jednání na OÚ Bujesily dne 19. 01. 2010, prodá Obci Bujesily pozemek p.č. 1122/83, který
není vhodný pro výstavbu elektrárny a obec má na tomto pozemku povrchové jímání pro
obecní vodovod. Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0
členů zastupitelstva. Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny s podmínkou prodeje
pozemku s povrchovým jímáním byl schválen.

7) Různé.
a) Starosta přivítal hosta Ing. Miroslava Jaroše a seznámil zastupitelstvo se záměrem
rekonstrukce obecní budovy č.p. 1 tak, aby se snížily provozní náklady celého objektu,
především komplexním zateplením objektu, instalací obnovitelného zdroje energie,
dále aby se kanceláře obecního úřadu umístily do přízemí a byl k nim vytvořen
bezbariérový přístup, čímž se druhé nadzemní podlaží uvolní pro možnou vestavbu
cca čtyř bytových jednotek. Záměr by měl architektonicky rehabilitovat vzhled
objektu. Dále navrhl zadání vypracování studie v ceně do 50.000,- Kč vč. DPH
s propočtem investičních nákladů celého záměru od firmy BRM s.r.o., Plzeň,
zastoupenou Ing. Jarošem. Starosta požádal Ing. Jaroše, aby představil návrh řešení
objektu. Ing. Jaroš seznámil zastupitelstvo s návrhem řešení. Starosta dal hlasovat
o uskutečnění záměru rekonstrukce obecní budovy. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo
se hlasování 0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce
obecní budovy. Starosta dal hlasovat o zadání vypracování studie firmou BRM s.r.o.,
Plzeň. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování studie firmou BRM s.r.o., Plzeň.
b) Starosta přivítal hosta Ing. Václava Vlčka zastupujícího firmu Lesospol Zbiroh s.r.o..
Ing. Vlček seznámil zastupitelstvo s plánem hospodaření v obecních lesích
na rok 2010. Starosta dal hlasovat o plánu na rok 2010. Pro hlasovalo 5, proti 0
a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Plán hospodaření na rok 2010 byl
schválen.
8) Diskuse:
a) Zastupitelstvo diskutovalo o běžných problémech v obci.

9) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 01/2010 ze dne 16. 02. 2010
Zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo následující:
1. Schválilo ověřovatele zápisu.
2. Schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
3. Vzalo na vědomí informaci o průběhu jednání kolem směny pozemků u Janských
a informaci o průběhu zajišťování srazu rodáků na 3. 7. 2010, případně
na 10. 7. 2010.
4. Schválilo inventury k 31. 12. 2009.
5. Schválilo záměr výstavby fotovoltaické elektrárny pana Bohumila Zimanzla,
na pozemku p.č. 1173/1, s podmínkou prodeje pozemku p.č. 1122/83
s povrchovým jímáním Obci Bujesily.
6. Schválilo záměr rekonstrukce obecní budovy č.p. 1 tak, aby se snížily provozní
náklady celého objektu, především kompletním zateplením objektu, instalací
obnovitelného zdroje energie, dále aby se kanceláře obecního úřadu umístily
do přízemí a byl k nim vytvořen bezbariérový přístup, čímž se druhé nadzemní
podlaží uvolní pro možnou vestavbu cca čtyř bytových jednotek. Záměr by měl
architektonicky rehabilitovat vzhled objektu.
7. Schválilo zadání vypracování studie v ceně do 50.000,- Kč vč. DPH s propočtem
investičních nákladů celého záměru od firmy BRM s.r.o., Plzeň, která zastoupená
Ing. Miroslavem Jarošem, představila návrh řešení objektu.
8. Schválilo plán hospodaření firmy Lesospol Zbiroh s.r.o. v obecních lesích
na rok 2010.
9. Vzalo na vědomí běžné problémy v obci.

10) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.

11) Závěr
Starosta poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

Sepsal:

Ing. Pavel Trepeš

Schválil: Josef Verner

Zápis ověřil: Věra Prusíková

Ing. Josef Urban

