OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 23. 11. 2010, od 20.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu

1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele
zápisu, Jiřího Šrédla a Josefa Vernera. 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.
2) Starosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Schválení odměn zastupistelstva pro rok 2011
6. Zpráva o hospodaření DSO, volba členů DSO
7. Schválení zadání ÚP Bujesily, stanovení kontaktní osoby
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Přečtení a ověření zápisu
12. 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) Zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z předchozího zasedání, všechny body byly
splněny.
5) Zastupitelstvo diskutovalo o návrzích na výši odměn na rok 2011, a to v hrubé výši:
starosta obce 4000,- Kč, místostarosta obce 3500,- Kč, předsedové výborů 700,. Kč,
členové zastupitelstva 650,- Kč, účetní 3000,- Kč, odborné práce na dohodu 100,- Kč/hod.
a ostatní práce 70,- Kč/hod. Starosta nechal hlasovat o schválení výše uvedených návrhů
odměn v rámci pouze jednoho hlasování, toto bylo schváleno, pro hlasovalo 7, proti 0 a
zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva. Následně starosta nechal hlasovat o schválení
výše uvedených návrhů odměn. Tyto byly jednohlasně schváleny.
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6) Vhledem k nepřítomnosti předsedy DSO (omluven), byl bod programu uvedený pod č. 6,
tj. Zpráva o hospodaření DSO, volba členů DSO, odložen.
7) a) Starosta oznámil zastupitelstvu, že je potřeba mít schváleno zastupitelstvem obce
rozhodnutí o tom, že obec ÚP pořídí, dále pak usnesení zastupitelstva, obsahující
rozhodnutí o tom, který zastupitel byl určen pro spolupráci s pořizovatelem ÚÚP
a příslušnými institucemi. Zastupitelstvo navrhlo jako kontaktní osobu starostu obce.
Starosta nechal hlasovat o pořízení územního plánu, toto bylo jednohlasně schváleno.
b) Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem zadání Územního plánu obce Bujesily, se
zaměřením na body b) Požadavky na rozvoj území obce a g) Požadavky na veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Požádal zastupitelstvo o doplnění
dalších požadavků. K tomuto bylo navrženo vyjmutí odstavce uvedeného pod bodem c)
týkající se „Plochy zemědělské výroby“, konkrétně rozšíření zemědělského areálu směrem
na severovýchod. Starosta dal následně o vyneseném návrhu o vyjmutí zmíněného
odstavce hlasovat, tento byl zastupitelstvem schválen počtem hlasů, pro 6, proti 0, zdrželo
se 1 členů zastupitelstva. Dále dal starosta hlasovat o Návrhu zadání Územního plánu obce
Bujesily, vyjma odstavce uvedeného pod bodem c) týkající se „Plochy zemědělské
výroby“, konkrétně rozšíření zemědělského areálu směrem na severovýchod, tento byl
zastupitelstvem schválen, pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se hlasování 0 členů
zastupitelstva.
c) Starosta dále se zastupitelstvem projednal požadavky k územnímu plánu obce Bujesily
týkající se 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 7, proti 0 a zdrželo se hlasování
0 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo návrh cest do Návrhu ÚP pro obec Bujesily.
d) Starosta zastupitelstvo seznámil se Zápisem z projednání zadání ÚP Bujesily ze dne
27.10.2010 č.j. 9873/OST/10 a následně dal hlasovat o schválení tohoto upraveného
zadání, které bylo jednohlasně schváleno.
8) Různé:
Starosta navrhl vyplácení odměn u jednotlivých funkcí v původní výši, a to od
1.11.2010, následně nechal o tomto hlasovat. Návrh byl jednohlasně schválen.
9) Diskuse:
a) zastupitelstvo diskutovalo získaných informacích o sčítání lidu.
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10) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 08/2010 ze dne 23. 11. 2010
Zastupitelstvo obce:
Schválilo ověřovatele zápisu.
Schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
Vzalo na vědomí splnění všech úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Schválilo odměny na rok 2011.
Odložilo projednání zprávy o hospodaření DSO a volbu členů DSO na následující
zasedání zastupitelstva.
6. Schválilo pořízení územního plánu obce Bujesily a pověřilo kontaktní osobou starostu
obce.
7. Schválilo vyjmutí odstavce uvedeného pod bodem c) Návrhu zadání územního plánu,
týkající se „Plochy zemědělské výroby“, konkrétně rozšíření zemědělského areálu
směrem na severovýchod.
8. Schválilo Návrh zadání Územního plánu obce Bujesily, vyjma odstavce uvedeného pod
bodem c) týkající se „Plochy zemědělské výroby“, konkrétně rozšíření zemědělského
areálu směrem na severovýchod
9. Schválilo návrh cest do Návrhu ÚP pro obec Bujesily
10. Schválilo upravené zadání Návrhu ÚP uvedené v Zápisu z projednání zadání ÚP
Bujesily ze dne 27.10.2010 č.j. 9873/OST/10.
11. Schválilo vyplácení odměn u jednotlivých funkcí v původní výši, a to od 1.11.2010.
1.
2.
3.
4.
5.

11) Přečtení a ověření zápisu
Zapisovatel přečetl zápis a ověřovatelé jej podepsali.
12) Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva za účast a podané návrhy.

Sepsal:

Michaela Malečková

Schválil: Ing. Pavel Trepeš
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Zápis ověřil: Jiří Šrédl

Josef Verner

Presenční listina
Zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 23. 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
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