OBEC BUJESILY
Bujesily 1, PSČ 331 41
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28. 12. 2010, od 19.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
1) Starosta obce, Ing. Pavel Trepeš, zahájil zasedání zastupitelstva. Navrhl ověřovatele
zápisu, Josefa Vernera a Václavu Šrédlovou. 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, Bc. Vladimír
Maleček, Bc. Michaela Malečková, Jiří Šrédl, Václava Šrédlová, Josef Verner a Eva
Voldřichová, dále účetní paní Jaroslava Krůtová, Ing. Miroslav Jaroš a Michal Šimek.
2) Starosta seznámil zúčastněné s programem zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s programem a jeho schválení
4. Kontrola usnesení
5. Projednání rekonstrukce obecní budovy
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Přečtení a ověření zápisu
10. 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) Ing. Miroslav Jaroš seznámil zastupitelstvo s projektem rekonstrukce obecní budovy č.p.1.
Zastupitelstvo diskutovalo. Starosta dal hlasovat o věci: Nabídka na zpracování projektu
„Stavební úpravy, přístavba a změna užívání čp. 1 na st.p.č. 106 a p.p.č. 1038/1,
k.ú. Bujesily“. Pro hlasovalo 7, proti 0 a zdrželo se hlasování 0 členů zastupitelstva.
Nabídka na zpracování projektu „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání čp. 1 na
st.p.č. 106 a p.p.č. 1038/1, k.ú. Bujesily“ byla schválena.
6) Různé:
a) Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem dětí do Základní školy Radnice.
7) Diskuse:
Zastupitelstvo diskutovalo o možnostech zvýšení příjmů obce.
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8) Usnesení zastupitelstva Obce Bujesily číslo 1/2011 ze dne 18. 01. 2011
Zastupitelstvo obce:
schválilo ověřovatele zápisu,
schválilo program zasedání zastupitelstva obce,
vzalo na vědomí splnění všech úkolů z minulého zasedání zastupitelstva,
schválilo nabídku na zpracování projektu „Stavební úpravy, přístavba a změna užívání
čp. 1 na st.p.č. 106 a p.p.č. 1038/1, k.ú. Bujesily“
5. vzalo na vědomí informaci o zápisu dětí do Základní školy Radnice.

1.
2.
3.
4.

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

Sepsal:

Michaela Malečková

………………………………..

Schválil: Ing. Pavel Trepeš
………………………………..
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Zápis ověřil:

Josef Verner

……………………………….

Václava Šrédlová
…………………………….....

