OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 09. 11. 2010, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil ustavující jednání zastupitelstva. Navrhl
ověřovatele zápisu, Evu Voldřichovou a Bc. Michaelu Malečkovou. Navržení ověřovatelé
souhlasí. Starosta dal hlasovat o jejich zvolení. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Navržení ověřovatelé byli zvoleni.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo všech sedm členů, Ing. Pavel Trepeš, Josef Verner,
Bc. Vladimír Maleček, Bc. Michaela Malečková,Václava Šrédlová, Jiří Šrédl a Eva
Voldřichová, a účetní paní Jaroslava Krůtová, dále hosté dle presenční listiny.

2) Starosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Seznámení s programem a jeho schválení
Zpráva předsedy volební komise o výsledku voleb do místního zastupitelstva
Složení slibu zastupitelů podle § 69 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění, do rukou nejstaršího zvoleného člena zastupitelstva obce
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarosty a dalších orgánů zastupitelstva obce
8. Projednání Zadání územního plánu obce Bujesily a jeho schválení
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Přečtení a ověření zápisu
13. Závěr

3) Starosta dal hlasovat o programu zastupitelstva obce. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se
hlasování 0 členů zastupitelstva. Program zastupitelstva byl schválen.
4) Místopředsedkyně volební komise, Simona Machová, přednesla zprávu o výsledku voleb
do místního zastupitelstva.
5) Zvolení zastupitelé obce složili slib dle § 69 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění, do rukou nejstaršího zvoleného člena zastupitelstva obce a svůj slib stvrdili
podpisem.
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6) Nejstarší zvolená členka zastupitelstva, Václava Šrédlová, navrhla na post starosty obce
Ing. Pavla Trepeše. Tento byl hlasováním zvolen, a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se
zdržel hlasování.
7) Zastupitelstvo navrhlo a následně starosta obce navrhl na post místostarosty Bc. Vladimíra
Malečka. Tento byl hlasováním zvolen, a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
hlasování.
Starosta navrhl předsedkyni finančního výboru Evu Voldřichovou. Tato byla hlasováním
zvolena, a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Starosta navrhl členkou finančního výboru Michaelu Malečkovou. Tato byla hlasováním
zvolena, a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Starosta navrhl členem finančního výboru Josefa Vernera. Tento byl hlasováním zvolen,
a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Starosta navrhl předsedkyni kontrolního výboru Václavu Šrédlovou. Tato byla hlasováním
zvolena, a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Starosta navrhl člena kontrolního výboru Jiřího Šrédla. Tento byl hlasováním zvolen,
a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Starosta navrhl člena kontrolního výboru Josefa Vernera. Tento byl hlasováním zvolen,
a to počtem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
8) Zastupitelstvo projednalo Zadání územního plánu obce Bujesily.
9) Různé:
a) Eva Voldřichová navrhla udělat mikulášské balíčky pro děti v hodnotě á cca 100,- Kč.
Starosta nechal hlasovat, návrh byl jednohlasně schválen.
10) Diskuse:
a) zastupitelsvo diskutovalo o územním plánu obce,
b) zřízení dětského hřiště,
c) zřízení čističky,
d) vytvoření přístupových cest k pozemkům
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11) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 07/2010 ze dne 09. 11. 2010
Zastupitelstvo obce se usneslo a schválilo následující:
1. Schválilo ověřovatele zápisu.
2. Schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
3. Vzalo na vědomí informaci o výsledku voleb do místního zastupitelstva.
4. Zastupitelé složili slib do rukou nejstaršího člena zvoleného zastupitelstva a stvrdili
jej svým podpisem.
5. Zastupitelstvo zvolilo starostou obce Ing. Pavla Trepeše.
6. Zastupitelstvo zvolilo místostarostu obce Bc. Vladimíra Malečka, předsedkyni
finančního výboru Evu Voldřichovou, členy finančního výboru Bc. Michaelu
Malečkovou a Josefa Vernera, předsedkyni kontrolního výboru Václavu Šrédlovou,
členy kontrolního výboru Jiřího Šrédla a Josefa Vernera.
7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zadání územního plánu obce Bujesily.
8. Zastupitelstvo schválilo mikulášské balíčky pro děti v hodnotě á cca 100,- Kč

12) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
13) Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva a popřál mnoho úspěchů do nového volebního
období.

Sepsal:

Václava Šrédlová

Schválil: Ing. Pavel Trepeš
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Zápis ověřil: Eva Voldřichová

Michaela Malečková

Presenční listina
Zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 09. 11. 2010, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

Zastupitelstvo obce:
Bc. Vladimír Maleček
Bc. Michaela Malečková
Jiří Šrédl
Václava Šrédlová
Ing. Pavel Trepeš
Josef Verner
Eva Voldřichová

Hosté:
Jaroslava Krůtová
Simona Machová
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Zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 09. 11. 2010, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

SLIB
nově zvoleného zastupitelstva

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“

Podpisy členů zastupitelstva:
Bc. Vladimír Maleček
Bc. Michaela Malečková
Jiří Šrédl
Václava Šrédlová
Ing. Pavel Trepeš
Josef Verner
Eva Voldřichová
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