Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 11 - 015
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 26. 11. 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 19. 11. 2015 do 26. 11. 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 Annu Daliborovou a Pavla Adama, 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) Příprava rozpočtu 2016
2) Místní knihovna
3) Pošta Partner
4) Rozpočtová změna č. 4
5) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

1) Bod 1 – Příprava rozpočtu 2016
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo návrh starosty na hospodaření obce v lednu a
únoru 2016 na základě rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015.
Návrhy položek k zařazení do rozpočtu 2016:
- Generální oprava střechy zámečku (nesplněno v roce 2015)
- Oprava kabin na hřišti TJ SOKOL (dle výše případně získané dotace)
- Dokončení opravy varhan v kostele
- Opravy místních komunikací – Červený kopec, Hospoda u Smrku, u čp. 36
- Doplnění dětského hřiště o další prvky
- Nátěr střechy čp. 50 s eventuální výměnou dožívajících střešních oken
- Nákup pece pro keramický kroužek
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Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje hospodaření v prvních dvou měsících roku 2016 na základě
rozpočtového provizoria ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***
Bod 2 – Místní knihovna
Starosta přítomné seznámil se zněním nové smlouvy o poskytování regionálních služeb Městskou
knihovnou v Trutnově, s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci těchto služeb a žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 2000,-Kč
pro rok 2016 na nákup knih. Zastupitelstvo následně schválilo podpis těchto smluv.
Návrh usnesení č. 2
a) Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje návrh smlouvy o poskytování regionálních
služeb Městskou knihovnou v Trutnově a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
nákup knih do výměnných fondů a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
2000,-Kč pro rok 2016 na nákup knih.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
***
Bod 3 – Pošta Partner
Vedoucí Pošty Partner informovala přítomné o přechodu pobočky České pošty na Poštu Partner a
s problémy nového stavu, které jsou postupně odstraňovány. Nedořešen zůstává stále dovoz tisku, kde
probíhají intenzivní jednání s PNS, pro kterou jej podle vyjádření vedoucího Pardubického regionu,
dovoz až do Buků nerentabilní. O průběhu jednání budou zastupitelé průběžně informováni.
Starosta informoval o nutnosti zřízení Živnostenského listu pro Obec, aby na Poště mohl pokračovat
další prodej vedlejších produktů. Zastupitelstvo pořízení ŽL následně schválilo.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení ŽL pro Obec Staré Buky a pověřuje starostu jeho
zajištěním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtová změna č. 4
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijeti rozpočtového opatření a následně schválilo Rozpočtovou
změnu č. 4:
- Navýšení příjmové stránky o částku 36 732,-Kč (dotace ŽP KÚ na přibližování dřeva koňmi)
- Navýšení výdajové stránky o částku 202 000,-Kč – restaurování varhan
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
od 5 - Různé + diskuze
- Zastupitelstvo projednalo možnost získání dotace z POV dotační titul 16POV01
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci kabin sloužících TJ SOKOL Staré Buky a pověřilo
starostu podáním žádosti o tuto dotaci. V současnosti je zajišťován rozpočet na akci.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje v dotačním titulu
16POV01 na rekonstrukci kabin místního sportoviště.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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-

Zastupitelstvo bylo informováno o místním šetření, které bude svoláno současně se
zaměřením části místní komunikace na p.p.č. 1149 v k.ú. Dolní Staré Buky, která je předmětem
žádosti o zřízení věcného břemene pro vlastníky sousedních nemovitostí.

-

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej stavební buňky, která je v havarijním stavu
(u Zámečku) a rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje za vyvolávací cenu 100,- Kč.
- Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební buňky za vyvolávací cenu 100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 11. 2015

Zapisovatel: Dagmar Houserová

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