Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 07- 015
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 25. 6. 2015, od
18:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostou obce Bischofem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Buky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 17. 6. 2015 do 25. 6. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
***
Předsedající určil ověřovateli zápisu Markétu Cimbotovou a Miloslava Horna, zapisovatelem Dagmar
Houserovou
***
Schválení programu:
Předsedající navrhl změnu programu a zařadit jako první bod programu projednání žádosti firmy TALPA
Pilníkov a dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Projednání žádosti firmy TALPA s.r.o., Pilníkov
2) Výsledek auditu a schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
3) Smlouva o přijetí dotace na opravu varhan
4) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
1) Bod 1 – Projednání žádosti firmy TALPA s.r.o., Pilníkov
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí firmy TALPA, spol. s r.o., o odprodej areálu zámečku nebo jeho
části, pro další rozvoj firmy. Podrobné informace k žádosti podal přítomný ředitel společnosti ing.
Vlastimil Tauchman, který uvedl, že v Pilníkově je firma již prostorově omezena a město nemá zájem
na dalším rozšiřování území pro tento účel. Z těchto důvodů vyhledává její vedení další možné lokality.
Plusem by měla být nabídka nových pracovních míst, využití dosud nefunkčního areálu zámečku i
s eventuálním přemístěním sídla firmy do Starých Buků a z toho plynoucí daňové příjmy pro obec,
příjem z prodeje areálu do rozpočtu obce, sponzoring místních aktivit atd. Vzhledem k závažnosti a
odpovědnosti z přijetí jakéhokoliv rozhodnutí k této žádosti, přislíbilo zastupitelstvo další jednání s tím,
že celý problém je nutno prvořadě konzultovat se zhotovitelem ÚP ing. arch. Smilnickým a na základě
jeho vyjádření směrovat další kroky.
Všichni přítomní zaujali k žádosti společné stanovisko, které bylo formulováno do návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost firmy TALPA, spol. s r.o., a pověřuje starostu jednáním se
zhotovitelem ÚP ing. arch. Smilnickým o možnostech jeho součinnosti při jejím projednávání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***
Bod 2 – Výsledek auditu a schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2014, kde
jedinou závadou bylo zjištění auditora o porušení rozpočtové kázně ve výši 4.426,-Kč, způsobené
špatným zaúčtováním a tím přečerpáním výdajů na volby bez schválení rozpočtové změny. Na této
chybě se podílelo hlavně dlouhodobé onemocnění účetní paní Šturmové.
Zastupitelstvo následně schválilo závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou o výsledku přezkumu
hospodaření, přijalo nápravné opatření a schválilo účetní závěrku za rok 2014. Nápravné opatření je
přílohou č. 2 zápisu
Návrh usnesení č. 2
1. Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje účetní závěrku Obce Staré Buky za rok 2014.
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledků hospodaření účetní jednotky.
2. Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje závěrečný účet Obce Staré Buky za rok 2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce Staré Buky, a to s výhradami.
Zastupitelstvo obce Staré Buky přijímá opatření k nápravě chyb uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Staré Buky za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – Dotace na opravu varhan
Předsedající zastupitelstvo seznámil se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na opravu varhan. Oprava bude rozdělena na dvě etapy z důvodů náročné výroby chybějících
píšťal. Celá oprava by dle předběžného návrhu měla dosáhnout maximálně 500 000,-Kč.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu
varhan v kostele sv. Anny ve Starých Bukách ve výši 147 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
***
Bod 4 – Různé
1. Výsledek výběrového řízení na opravu varhan
Osloveny byly tři firmy k podání nabídky na opravu varhan. Nejnižší cena byla v nabídce pana
Jiřího Červenky, Jakubovice 2, 563 01 Lanškroun, ve výši 450 000,-. Výběrové řízení je
přílohou č. 3. zápisu. Zastupitelstvo souhlasí s výsledkem řízení a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s panem Jiřím Červenkou, Jakubovice 2, 563 01 Lanškroun.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2. Schválení smlouvy o dílo na zpracování restaurátorského záměru dřevěných a kamenických
částí interiéru kostela
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo č: A-06-2015-87 dodaný MgA. Miroslavem Žánem ve
výši 33.500,-Kč a schválilo její podpis.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s MgA. Miroslavem Žánem, na provedení a
zpracování restaurátorského průzkumu a restaurátorského záměru vybraných předmětů interiéru
kostela sv. Anny ve Starých Bukách.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o
obecní policii předloženou k projednání Městem Trutnov. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Návrh smlouvy je přílohou č. 4 zápisu.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o
obecní policii a pověřuje starostu jejím podpisem s Městem Trutnov.
Výsledek hlasování: Pro 6Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
4. Kontrola ČIŽP na hospodaření v lese
Starosta přítomné seznámil s protokolem a výsledkem kontroly hospodaření v lese provedenou
v minulých dnech ČIŽP, která nezjistila žádné závady.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly ČIŽP Na hospodaření v lese.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
5. Oprava brodu na lesní cestě Oblanov
Starosta přítomné informoval o opravě brodu lesní cesty na Oblanově. Opravu provedla firma REPARE
Trutnov, spol. s r.o. za cenu 46 294,-Kč.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o opravě brodu na lesní cestě Oblanov.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
6. Oslavy 660 výročí obce
Člen zastupitelstva P. Korec informoval o stavu příprav oslav výročí obce a předložil zastupitelstvu
návrh smlouvy o dílo na kulturní program celého dne. Zastupitelstvo schválilo podpis obou smluv
s firmou Lukáš Maruška, Okružní 273, Mladá Boleslav.
Dále zastupitelstvo pověřilo starostu objednávkou 600 ks pamětních mincí

Návrh usnesení č. 9:
- Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Lukáš Maruška, Okružní 273,
Mladá Boleslav na produkci kulturního pořadu oslav výročí obce.
- Zastupitelstvo pověřuje starostu objednávkou 600 ks pamětních mincí.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.45
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2015

Zapisovatel: Dagmar Houserová

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: ..............................................
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