OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 17. 08. 2010, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil jednání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele zápisu,
paní Věru Prusíkovou 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, a účetní paní Jaroslava Krůtová, dále
hosté dle presenční listiny.
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. Rekonstrukce střechy obecní budovy
6. Projednání žádosti o koupi obecního pozemku
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 se změnou pozemků v evidenci nemovitostí podle geometrického plánu
a směnné smlouvy Obce Bujesily s Lubošem Janským, oznámil, že jedná s příslušnými
institucemi k vypracování územního plánu, že byly koupeny příbory do místního
pohostinství, že byla koupena nová sekačka na údržbu obecní zeleně a seznámil
zastupitelstvo s průběhem jednání s Kladrubskou a.s. o zabezpečení silniční váhy
u kravína.
5) Místostarosta seznámil zastupitelstvo s plánovanou rekonstrukcí střechy obecní budovy,
jako první etapou celkové rekonstrukce. Přednesl zastupitelstvu studii a plány od firmy
BRM Plzeň. Zastupitelstvo nemělo k výše uvedenému výhrady.
6) Starosta oznámil zastupitelstvu, že byl zveřejněn záměr prodat část obecního pozemku
p.č. 99 a část obecního pozemku p.č. 1027. Po dobu vyvěšení záměru tj. od 28. 07. 2010
do 17. 08. 2010 nikdo o výše uvedené pozemky neprojevil zájem. Starosta navrhl prodat
části zmíněných pozemků se zachováním obecní cesty panu Jiřímu Šrédlovi. Dal hlasovat.
Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo prodej části pozemků se zachováním obecní cesty Jiřímu Šrédlovi.

7) Různé.
a) Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem zadání Územního plánu obce Bujesily,
se zaměřením na body c) Požadavky na rozvoj území obce a g) Požadavky na veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Požádal zastupitelstvo
o doplnění dalších požadavků. Nikdo žádný návrh nepodal a starosta dal hlasovat
o Návrhu zadání. Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování
0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo Návrh zadání Územního plánu obce
Bujesily.
b) Členka zastupitelstva Eva Voldřichová navrhla koupit do místního obchodu nový
nářezový stroj, nebo lepší použitý. Zastupitelstvo pověřilo paní Evu Voldřichovou
zjištěním nabídky nářezových strojů.
8) Diskuse:
a) Členové zastupitelstva diskutovali o přípravách na hasičskou soutěž, již jubilejní
X. Bujesilský PRD Cup, dne 28. 08. 2010.

9) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 05/2010 ze dne 17. 08. 2010
Zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo následující:
1. Schválilo ověřovatele zápisu.
2. Schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
3. Vzalo na vědomí informaci o změně pozemků v evidenci nemovitostí podle
geometrického plánu a směnné smlouvy Obce Bujesily s Lubošem Janským, dále
informaci, že starosta jedná s příslušnými institucemi k vypracování územního
plánu, že byly koupeny příbory do místního pohostinství, že byla koupena nová
sekačka na údržbu obecní zeleně, a že starosta jedná s Kladrubskou a.s.
o zabezpečení silniční váhy u kravína.
4. Vzalo na vědomí informaci o postupu prací při přípravě rekonstrukce střechy
obecní budovy.
5. Schválilo prodej části pozemků pč. 99 a 1027 se zachováním obecní cesty Jiřímu
Šrédlovi.
6. Schválilo Návrh zadání Územního plánu obce Bujesily.
7. Pověřilo paní Evu Voldřichovou zjištěním nabídky nářezových strojů.
8. Vzalo na vědomí informace o přípravách na hasičskou soutěž, již jubilejní
X. Bujesilský PRD Cup.
10) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
11) Závěr
Starosta poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.
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