Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 12 - 015
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Buky,
konaného dne 17. 12. 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 10. 12. 2015 do 27. 12. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze 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 Miloslava Horna 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) Změna č. 3 územního plánu Staré Buky
2) Zpráva o uplatňování územního plánu Staré Buky
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
***
1) Bod 1 – Změna č. 3 územního plánu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Vratislava Krátkého, Staré Buky čp. 226, 542 43 Staré
Buky, pro pořízení změny územního plánu, která se týká změny využití části p. p. č. 279/1 v k. ú.
Prostřední Staré Buky, z plochy zemědělské – orná půda trvalý trávní porost (NZ) na plochy bydlení
v rodinných domech – venkovské (BV). Vzhledem k doporučení odboru rozvoje města Trutnov
zastupitelstvo následně schválilo žádost.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje zařazení žádosti pana Krátkého do pořízení změny ÚP č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***
2) Bod 2 – Zpráva o uplatňování územního plánu Staré Buky
a) Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Staré
Buky včetně návrhu zadání změny ÚP Staré Buky, která je součástí Zprávy o uplatňování
územního plánu Staré Buky.
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Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Staré Buky včetně návrhu zadání
změny
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo způsob úhrady zpracování změny územního plánu a právního stavu
po vydání změny ÚP. Většina zastupitelstva se přiklání k názoru, že hlavní podíl na úhradě by
měli mít žadatelé o změnu ÚP. Zastupitelstvo rozhodlo pověřit starostu jednáním o této
úhradě s žadateli změny ÚP.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o úhradě zpracování změny územního plánu Staré Buky a
právního stavu po vydání změny ÚP.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo projednalo otázku zhotovitele změny územního plánu č. 3 a právního stavu po
vydání změny ÚP a navrhlo zhotovitelem pověřit ing. arch. Smilnického (TENET, s.r.o.
Trutnov), vzhledem k tomu, že je i zhotovitelem ÚP, změny č. 1 a č. 2 a právního stavu po
vydání změny č. 2 ÚP.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo jmenuje zhotovitelem změny ÚP Staré Buky č. 3 a právního stavu po vydání změny ÚP
Staré Buky ing. arch. Smilnického – TENET Trutnov, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
***
Bod 3 - Různé + diskuze
Zastupitelstvo projednalo způsob úhrady zimní údržby soukromých komunikací a pověřilo starostu
konzultací s TS Trutnov o výši úhrad za tyto služby a přípravou podkladů pro příští zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou podkladů k výši úhrad za zimní údržbu soukromých
komunikací. Termín příští zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2015
Zapisovatel: Dagmar Houserová

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