OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 20. 04. 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 závěrečného účtu Obce Bujesily za rok 2009, vč. zprávy auditora
6. Projednání setkání rodáků a přátel obce Bujesily
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, dále podal
informaci, že pan Novotný nakoupil látky na oponu a dekoraci a začal šít, že podal zprávu
panu Stehlíkovi o možnosti zřízení tábora v jednom z tábořišť u řeky Berounky,
a informoval zastupitelstvo, že pan Stehlík již jedná s vedoucí zbirožského tábora paní
Andělovou. Dále podal informaci o průběhu zjišťování možností dotace na traktůrek
na údržbu zeleně.
5) Účetní, paní Krůtová, seznámila zastupitelstvo se Závěrečným účtem Obce Bujesily
za rok 2009 bez výhrad, vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.
Starosta navrhl přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě tak,
že všechny dokumenty k vyvěšení se budou souběžně vyvěšovat i na elektronickou desku.
Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Obce Bujesily za rok 2009 bez výhrad, vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, a opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v této zprávě.
6) Místostarosta seznámil zastupitelstvo s průběhem příprav a zajišťování setkání rodáků
a přátel obce Bujesily, který se bude konat dne 10. 07. 2010.

7) Různé.
a) Účetní, paní Krůtová, přednesla zastupitelstvu vyrovnané Rozpočtové opatření
č. 1/2010. Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo vyrovnané Rozpočtové opatření č. 1/2010.
b) Místostarosta informoval zastupitelstvo o přípravě hasičské soutěže okrsku č.12,
kterou letos zajišťuje SDH Bujesily dne 15. 05. 2010.
8) Diskuse:
a) Zastupitelstvo diskutovalo o stavu obecní zeleně.
b) Místostarosta seznámil zastupitelstvo s potřebou opravy asfaltu před obecní budovou
v souvislosti s pořádáním setkání rodáků a přátel obce Bujesily. Zastupitelstvo
pověřilo starostu zajištěním opravy asfaltu před obecní budovou.

9) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 03/2010 ze dne 20. 04. 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,
dále informaci, že pan Novotný nakoupil látky na oponu a dekoraci a začal šít,
informaci, že pan Stehlík již jedná s vedoucí zbirožského tábora paní Andělovou
o zajištění skautského tábora v jejich tábořišti, a informaci o průběhu zjišťování
možností dotace na traktůrek na údržbu zeleně.
4. Schválilo Závěrečný účet Obce Bujesily za rok 2009 bez výhrad, vč. Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, a opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených v této zprávě.
5. Vzalo na vědomí informaci o průběhu příprav a zajišťování setkání rodáků a přátel
obce Bujesily, který se bude konat dne 10. 07. 2010.
6. Schválilo vyrovnané Rozpočtové opatření č. 1/2010.
7. Vzalo na vědomí informaci, že SDH Bujesily pořádá dne 15. 05. 2010 soutěž
okrsku č.12.
8. Vzalo na vědomí stav obecní zeleně.
9. Zastupitelstva pověřilo starostu zajištěním opravy asfaltu před obecní budovou.

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

