OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 23. 03. 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 Evu Voldřichovou. 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, účetní paní Jaroslava Krůtová a Vladimír
Maleček ml.
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. Změna nájemce v místním pohostinství
6. Projednání nabídky na dekoraci a ozvučení sálu
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 10. 07. 2010.
5) Starosta seznámil zastupitelstvo se zájmem pana Bc. Vladimíra Malečka provozovat
místní pohostinství. Pan Bendl ukončí nájemní vztah ke dni 31. 03. 2010. Od 01. 04. 2010
jej může provozovat pan Maleček. Zastupitelstvo dohodlo s novým nájemcem podmínky
nájmu a to nájemné ve výši 100,- Kč za měsíc, smlouva na dobu neurčitou, výpovědní
lhůta tři měsíce a podmínku, že pronajímatel bude hradit palivo pro celou budovu
a nájemce zajistí topení do celé budovy. Starosta doplnil připravenou smlouvu o nájemce
a podmínky výše uvedené, a předložil ji zastupitelstvu. Starosta dal hlasovat o smlouvě
o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi pronajímatelem Obcí Bujesily a nájemcem
Bc. Vladimírem Malečkem. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Smlouva o nájmu nebytových prostor - pohostinství byla schválena.

6) Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou pana Novotného na dekoraci podia a sálu,
která má současně sloužit k pohlcování zvuku a bránit zpětné ozvěně. Zastupitelstvo
nabídku projednalo a starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo nabídku pana Novotného.
7) Různé.
a) Místostarosta informoval zastupitelstvo o přípravě setkání rodáků a přátel obce
Bujesily na den 10. 07. 2010. Aktualizuje se seznam rodáků, připravuje se program
setkání a připravují se pozvánky.
b) Starosta oznámil zastupitelstvu zájem pana Stehlíka uspořádat skautský tábor na břehu
řeky Berounky nebo Radnického potoka. Protože se tato lokalita nachází v přírodním
parku Horní Berounka, navrhl zastupitelstvu schválit tábořiště v areálu jednoho ze tří
táborů, nacházejících se na břehu řeky Berounky. Starosta dal hlasovat. Pro
hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo skautský tábor v areálu jednoho ze tří táborů, nacházejících se na břehu řeky
Berounky.
c) Starosta seznámil zastupitelstvo s IX. ročníkem Rallye Střela, který se bude konat
dne 24. 04. 2010. Ředitel závodu, pan Vladimír Slemenský, žádá vyjádření
zastupitelstva obce k umístění startu a stanovení trasy závodu v katastru Obce
Bujesily. Starosta navrhl start RZ u autobusové zastávky a pak trasu přímo nahoru
po hlavní krajské silnici. Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Místo startu a trasa závodu byly schváleny.
d) Starosta informoval zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci na KÚPK na rekonstrukci
střechy obecní budovy v duchu připravované studie, která byla schválena na minulém
zasedání zastupitelstva.
8) Diskuse:
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s možností čerpání dotace na zahradní techniku,
traktůrek na sekání trávy. Zastupitelstvo pověřilo starostu zjištěním možností čerpání
dotace.

9) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 02/2010 ze dne 23. 03. 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.
4. Schválilo smlouvu o nájmu nebytových prostor – pohostinství s nájemcem panem
Bc. Vladimírem Malečkem.
5. Schválilo nabídku pana Novotného na dekoraci podia a sálu, která bude současně
sloužit k pohlcování zvuku a bránit zpětné ozvěně.
6. Vzalo na vědomí informaci o přípravě setkání rodáků a přátel obce Bujesily
na den 10. 07. 2010.
7. Schválilo panu O. Stehlíkovi uspořádat skautský tábor v areálu jednoho ze tří
táborů, nacházejících se na břehu řeky Berounky.
8. Schválilo start RZ dne 24. 04. 2010 u autobusové zastávky a trasu závodu přímo
nahoru po hlavní krajské silnici.
9. Vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na KÚPK na rekonstrukci
střechy obecní budovy v souladu s usnesením minulého zasedání zastupitelstva.
10. Zastupitelstva pověřilo starostu zjistit možnosti na čerpání dotace na pořízení
traktůrku na údržbu obecní zeleně.

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: Eva Voldřichová

Ing. Josef Urban

