Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 10 - 015
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 15. 10. 2015, od 18:00 hodin.
Zasedání zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 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 7. 10. 2015 do 15. 10. 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 Miloslava Horna a Pavla Korce, 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) Výběrové řízení – Veřejné osvětlení komunikace – osada Dolníky
2) Pošta Partner
3) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Výběrové řízení – Veřejné osvětlení komunikace – osada Dolníky
Starosta jmenoval předsedou výběrové komise pana Pavla Adama členy výběrové komise. Seznámil
přítomné se zadáním a obesláním firem. Vzhledem k pokročilé roční době, bylo výběrové řízení
zkráceno na dobu od 2. do 15. 10. 2015. Oznámení bylo vyvěšeno i na www stránkách obce. Starosta
předal předsedovi komise došlé nabídky a pověřil ho řízením. Dokumenty o průběhu výběru jsou
nedílnou součástí tohoto zápisu. Nejvíce bodů získala firma ŠTĚPÁNSKÝ&FIŠER. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje výsledek výběrového řízení ke stavbě: Veřejné osvětlení
komunikace osada Dolníky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na tuto stavbu s firmou
ŠTĚPÁNSKÝ&FIŠER, elektromontáže, Trutnov, Spojenecká 68
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***
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Bod 2 – Pošta Partner
Starosta přítomné seznámil s průběhem příprav přechodu Pošty Staré Buky na formu Pošta PARTNER,
který se uskuteční 1. listopadu 2015. v celé záležitosti je ještě několik nejasností a problémů, které je
nutno ještě dořešit. Od 1. 11. bude tedy provozovatelem pošty Obec Staré Buky, pracovník pošty bude
zaměstnancem OÚ. Česká pošta bude obci hradit část nákladů na provoz, bezúplatně poskytovat
zajištění a provoz počítačové sítě. Po stabilizaci provedeného přechodu služby, bude pošta zajišťovat
v budoucnosti i úkony dosud vykonávané jen na OÚ /Czech Point apod./
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere na vědomí stav příprav na přechod k Pošta PARTNER.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - Různé + diskuze
-

Zastupitelstvo projednalo a přes výhrady schválilo, postoupit Žádost o pořízení změny ÚP podané panem Krátkým /na základě šetření nepovolené stavby bazénu/, pořizovateli změny č.
3 Územního plánu obce Staré Buky – odboru místního rozvoje a územního plánování MěÚ
Trutnov.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje postoupení žádosti o pořízení změny ÚP - podané panem Krátkým,
pořizovateli změny č. 3 Územního plánu obce Staré Buky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
-

Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu formulace směnné smlouvy na kupní ze žádosti o
směnu paní Dany Horáčkové a Daniely Mejvaldové, projednané na zasedání 6 – 013 dne 30.
10. 2013. Žadatelem jsou obě výše jmenované, důvodem je zjednodušení převodu po rozdělení
nemovitostí geometrickým plánem. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s touto změnou. Obec
kupní smlouvou odkoupí od paní Daniely Mejvaldové v kat. území Horní Staré Buky p.p.č. 1760
ost. plocha o výměře 15 m2 za cenu 450,-Kč a od paní Dany Horáčkové p.p.č. 605/4 ost. plocha
o výměře 40 m2 za cenu 1200,- Kč.
Obec Staré Buky prodá p.p.č, 592/5 v kat . území Horní Staré Buky – ostatní plocha o výměře
256 m2 za cenu 7680,-Kč
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 6 – 013 ze dne 30. 10. 2013o směně nemovitostí a schvaluje:
a) Odkoupení p.p.č. 1760 v ostatní plocha o výměře 15 m2 v kat. úz. Horní Staré Buky za
dohodnutou cenu 450,-Kč od paní Daniely Mejvaldové
b) Odkoupení p.p.č. 605/4 ostatní plocha o výměře 40 m2 v kat. úz. Horní Staré Buky za
dohodnutou cenu 1200,-Kč od paní Dany Horáčkové
c) Prodej p.p.č. 592/5 ostatní plocha o výměře 256 m2 za cenu 7680,-Kč v kat. úz. Horní Staré
Buky, paní Daně Horáčkové.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
-

Zastupitelstvo projednalo žádost MS Staré Buky a TJ SOKOL Staré Buky o povolení registrace
těchto spolků na adrese: OÚ Staré Buky, prostřední Staré Buky 50, 542 43 Staré Buky a
následně tuto administrativní záležitost schválilo.
Návrh usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Registraci MS Staré Buky na adrese: OÚ Staré Buky, prostřední Staré Buky 50, 542 43 Staré
Buky
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b) Registraci TJ SOKOL Staré Buky na adrese: OÚ Staré Buky, prostřední Staré Buky 50, 542 43
Staré Buky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
– zastupitelstvo projednalo žádost MS Staré Buky o poskytnutí dotace na hospodaření. Zastupitelstvo
následně schválilo uvolnění částky 50 000,-Kč.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje MS Staré Buky dotaci na hospodaření ve výši 50 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
-

Zastupitelstvo projednalo informaci starosty o dotačních titulech vyhlášených programu
Královéhradeckého kraje a navrhlo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kabin na
fotbalovém hřišti TJ Sokol, z dotačního programu 16POV01.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje podání žádosti na opravu kabin sportoviště z dotačního
programu Královéhradeckého kraje 16POV01 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.15
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 10. 2015

Zapisovatel: Dagmar Houserová

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