Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 01- 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 28. 1. 2016, 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 20. 1. 2016 do 28. 1. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 5 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, Pavla Korce a zapisovatelem Dagmar
Houserovou
***
Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Návrh rozpočtu 2016
2) Pasportizace komunikací
3) Prodej pozemků
4) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – návrh rozpočtu
Účetní paní Šturmová seznámila přítomné s čerpáním finančních prostředků dle položek za rok 2015 a
na základě toho schválilo zastupitelstvo provedené změny dle rozpočtového dokladu č. 2015/03. Na
základě skutečnosti roku 2015 byl vypracován návrh rozpočtu pro rok 2016.
Do návrhu byly dále zapracovány tyto položky:
a) Opravy komunikací:
- Č.p. 59 – č. p. 58 – rozpočet 99 185,-Kč (připojení č. p. 59 na místní komunikaci bude hradit
vlastník – Kata Pilníkov)
- Výjezd u č. p. 36 – rozpočet 86 910,-Kč
- Po vypracování projektové dokumentace a získání souhlasu PF ČR bude zahájena oprava
havarijního stavu komunikace v osadě Dolníky – tato oprava bude financována z finančních
rezerv obce

b) Celková rekonstrukce zázemí (kabin) na sportovišti TJ Sokol – částka 1 400 000,-Kč. Akce

je odvislá na získání dotace z fondu KÚHK ve výši 400 000,-Kč. Dotčené budovy jsou
dosud ve vlastnictví obce Staré Buky.
c) Rekonstrukce veřejného osvětlení:
- Výměna dvou dřevěných sloupů naproti č. p. 43 a 45 za kovové stožáry s LED svítidly
rozpočtovaná částka 37 000,-Kč (cena je snížena o cenu stožárů a svítidel, které se ušetřily
při výstavbě VO na Dolníkách v loňském roce).
- Rekonstrukce VO v Dolních Starých Bukách – vynucena rekonstrukcí vedení NN ČEZ od
odbočky do Pilníkova až po č. p. 19. Při výměně sloupů ČEZ musí být následně provedena
výměna kabeláže a 9 ks svítidel VO ve vlastnictví obce. Budou opět použita LED svítidla.
Rozpočtovaná cena je 160 000,-Kč
d) Dokončení oprav zahájených v roce 2015 na kostele sv. Anny:
- Dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci interiéru kostela včetně
restaurátorských průzkumů a záměrů. Rozpočet 295 000,-Kč
- Dokončení opravy varhan - 150 000,- Kč
- Dokončení opravy hodin 308 750,-Kč
Nutno podotknout, že tyto práce byly zahrnuty v rozpočtu roku 2015, ale vzhledem
k náročnosti nebylo možné jejich dokončení v původním termínu do 31. 12. 2015.
e) Nákup keramické pece – rozpočet 80 000,-Kč
f)

Schváleny dary pro Hospic Červený Kostelec ve výši 5000,-Kč a DD Pilníkov ve výši 5000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2016 k vyvěšení na ÚD.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2 – pasportizace komunikací
Starosta přítomné informoval o nutném postupu ke stanovení zimní údržby komunikací v obci. Plán
zimní údržby by měl vycházet s pasportizace komunikací obce, kterou obec dosud nemá vypracovanou.
Zastupitelstvo pověřilo starostu přípravou a zpracováním podkladů k jejímu schválení. Vzhledem
k náročnosti se jedná se o úkol do příští zimní sezóny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou a zpracováním podkladů pro pasportizaci
komunikací obce Staré Buky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – prodej pozemků
Zastupitelstvo projednalo žádost o odprodej části p. p. č. 650 o výměře cca 5 m2, v kat. území Dolní
Staré Buky a rozhodlo o její zařazení do veřejné nabídky za cenu 50,-Kč/m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zařazení části p. p. č. 650 v kat. území Dolní Staré Buky do veřejné
nabídky k prodeji.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 4 – různé
- Zastupitelstvo projednalo pohledávku za zcizené dříví ve výši 43 000,-Kč, ze které byla
uhrazena jen jedna splátka ve výši 4 300,-Kč. Zastupitelstvo schválilo návrh předání
pohledávky exekutorovi prostřednictvím advokátní kanceláře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předání pohledávky exekutorovi prostřednictvím advokátní
kanceláře.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
-

Místostarostka paní Houserová provede revizi pohledávek za svoz odpadů a na základě
skutečného stavu bude stanoven postup při jejich vymáhání.

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.15
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2016

Zapisovatel:

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

