OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 05. 10. 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 pana Ing. Josefa Urbana. 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 požadavků k Územnímu plánu obce Bujesily
7. Schválení rozpočtového opatření č.3/2010
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Přečtení a ověření zápisu
12. 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. Trvá zjištění
nabídky nářezových strojů. Ostatní body byly splněny.
5) Starosta seznámil zastupitelstvo o jednání s KÚPK o navýšení dotace a o prodloužení
termínu do 30. 06. 2011 na plánovanou rekonstrukcí střechy obecní budovy.
6) Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou na vypracování Návrhu územního plánu pro
obce Bujesily se zhotovitelem Ing. arch. Petrou Novotnou. Dal hlasovat. Pro hlasovalo 5,
proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
Starosta dále projednal se zastupitelstvem požadavky k územnímu plánu obce Bujesily
v podobě cest v jihovýchodní části obce. Zastupitelstvo se dohodlo na vybudování cesty od
hlavní cesty vedoucí do Boru mezi polem a lesem k cestě za letištěm a od cesty za letištěm
ke křížku u silnice. Dále se dohodlo na vybudování cesty k vodojemu od hlavní cesty
vedoucí k letišti, tak, jak je zakreslena v mapě katastru obce Bujesily. Starosta dal hlasovat
o tomto návrhu na vybudování cest. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo návrh cest do Návrhu ÚP pro obec Bujesily.

7) Účetní, paní Krůtová, přednesla zastupitelstvu vyrovnané Rozpočtové opatření č.3/2010.
Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo vyrovnané Rozpočtové opatření č.3/2010 schválilo.
8) Různé:
a) Ing. Josef Urban navrhl vytvořit vyhrazený jízdní pruh od hasičské zbrojnice k hlavní
silnici. Starosta dal hlasovat. Pro hlasovalo 5, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo vytvořit vyhrazený jízdní pruh a jeho
zajištěním pověřilo starostu obce.
9) Diskuse:
a) Členové zastupitelstva diskutovali o přípravách na divadelní vystoupení radnických
ochotníků v našem sále dne 09. 10. 2010.

10) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 06/2010 ze dne 05. 10. 2010
Zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo následující:
1. Schválilo ověřovatele zápisu.
2. Schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
3. Vzalo na vědomí, že z minulého zasedání zastupitelstva trvá zjištění nabídky
nářezových strojů a ostatní body byly splněny.
4. Vzalo na vědomí informaci o jednání s KÚPK o navýšení dotace a o prodloužení
termínu do 30. 06. 2011 na plánovanou rekonstrukci střechy obecní budovy.
5. Schválilo smlouvou na vypracování Návrhu územního plánu pro obce Bujesily se
zhotovitelem Ing. arch. Petrou Novotnou. Dále schválilo návrh do vypracování
Návrhu územního plánu pro obce Bujesily na vybudování cesty od hlavní cesty
vedoucí do Boru mezi polem a lesem k cestě za letištěm a od cesty za letištěm ke
křížku u silnice a cestu k vodojemu od hlavní cesty vedoucí k letišti, tak, jak je
zakreslena v mapě katastru obce Bujesily.
6. Schválilo vyrovnané Rozpočtové opatření č.3/2010.
7. Schválilo vytvořit vyhrazený jízdní pruh od hasičské zbrojnice k hlavní silnici.
Pověřilo starostu obce jeho zajištěním.
8. Vzalo na vědomí informace o přípravách na divadelní vystoupení radnických
ochotníků v našem sále dne 09. 10. 2010.
11) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
12) Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva a paní účetní za spolupráci během volebního
období. Členům, kteří již dále nekandidují, popřál hodně úspěchů v dalším osobním
životě, ostatním hodně elánu do dalšího volebního období. Zasedání zastupitelstva
ukončil.
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Ing. Pavel Trepeš

Schválil: Josef Verner
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