Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 09- 015
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 17. 9. 2015, od 18:30 hodin.
Zasedání zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.30 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 10. 9. 2015 do 17. 9. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Adama a Markétu Cimbotovou= , zapisovatelem Dagmar
Houserovou
Schválení programu:
Vzhledem k tomu, že k návrhu programu zasedání nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné
připomínky, dal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) ČEZ – nákup energie
2) Uplatňování územního plánu
3) Opravy komunikací
4) Prodej pozemků
5) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – ČEZ – nákup energie
Zástupci firmy ARMEX ENERGY seznámili přítomné s nabídkou smlouvy o odběru elektrické energie,
s výhodami proti dosavadnímu dodavateli ČEZ podle jejich propočtu by obec ušetřila 5405,-Kč za rok
při roční smlouvě. Do uvedeného propočtu nebyly ale zahrnuty platby za veřejné osvětlení, které obec
hradí prostřednictvím firmy ŠTĚPÁNSKÝ&FIŠER. Zastupitelstvo následně projednalo i nabídku nové
smlouvy od firmy ČEZ, která nabízí roční slevu 4,4% což činí 4118,-Kč ovšem se zárukou ceny po dobu
24 měsíců! Na základě toho, schválilo zastupitelstvo navrženou smlouvu na produktovou řadu ČEZ
GARANT PLUS a pověřilo starostu jejím podpisem.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu ČEZ GARANT PLUS a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Bod 2 – Uplatňování územního plánu
Zastupitelstvo projednalo Vyhlášku o uplatňování územního plánu a vyjádřilo souhlas se Zprávou o
uplatňování územního plánu Staré Buky v plném rozsahu bez připomínek.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje Zprávou o uplatňování územního plánu Staré Buky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - Opravy komunikací
Zastupitelstvo obce Staré Buky bylo starostou seznámeno s cenovými návrhy na opravy částí
místních komunikaci od firmy REPARE Trutnov. V letošním roce bude provedena oprava částí místní
komunikace Starobucká (jen částí ve vlastnictví obce) v ceně 39 000,-Kč
- oprava komunikace za Hospodou u Smrku v ceně 108 000,-Kč (pokud firma Kata přistoupí na
podíl 31 000,-Kč)
- výjezd na komunikaci 3. třídy z místní komunikace u č.p. 36 – cena 71.000,-Kč
- komunikace na Červený kopec cena 178 000,-Kč
tyto 3 opravy bude možno vzhledem k pokročilé roční době možno realizovat až v jarních měsících
2016.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje opravy částí komunikace Starobucká dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem SOD.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
………………………………………………………………

Bod 4 – prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo prodej p.p.č 685/3 v kat. území Dolní Staré Buky jedinému zájemci za cenu
35,-Kč/m2. Veřejná nabídka prodeje byla vyvěšena na ÚD od 2. 9. 2015.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje prodej p.p.č. 685/3 v kat. území Dolní Staré Buky za cenu
35,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 – různé
-

-

starosta přítomné informoval o objednávce 2 ks venkovních vitrín pro rozšíření ÚD, která musí
být přístupná veřejnosti 24 hodin denně
starosta informoval o lokalizaci poruchy vodovodního potrubí na místní hřbitov. Potrubí je
poškozeno pod novou dlažbou před garáží. Starosta navrhl provedení opravy celkovou
přestavbou po pozemcích obce mimo zpevněné plochy. Vzhledem k tomu, že je nutno obnovit
i přípojku elektřiny ke kostelu, bude oprava vzhledem k nutným zemním pracím probíhat
současně. Vedení vodovodu bude provedeno až do vnitřku hřbitova.
Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí finanční půjčky ve svízelné životní situaci.
Vzhledem k tomu, že žadatel nemá vyrovnanou pohledávku vůči obci, zastupitelstvo rozhodlo
požádat žadatele nejprve o její úhrady s následným předložením dokladů potřebných
k zajištění úhrady eventuálně poskytnuté půjčky.
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Předseda TJ SOKOL P. Korec požádal zastupitelstvo o poskytnutí příspěvku na dokončení oprav
kabin ve výši 20 000,-Kč. Zastupitelstvo žádost schválilo formou proplácení faktur do stanovené
výše.
Návrh usnesení č. 5: zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 20 000,-Kč na opravu kabin formou
úhrady faktur za materiál.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2015

Zapisovatel: Dagmar Houserová

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