Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 02- 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 3. 3. 2016
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 22. 2. 2016 do 3. 3. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále 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 Annu Daliborovou, Pavla Adama a zapisovatelem Dagmar
Houserovou.
Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Závěrečný účet za rok 2015
2) Rozpočet na rok 2016
3) Pasportizace komunikací
4) Různé + diskuze
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Závěrečný účet 2015
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s definitivním zněním závěrečného účtu za rok 2015, kde
k největší změně proti původně plánovanému rozpočtu došlo v saldu příjmů a výdajů, kde ve
schváleném rozpočtu bylo 923 000,00, a výsledná skutečnost byla 7 574 249,88 Kč. Zastupitelstvo
schválilo následně závěrečný účet bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2 – Rozpočet 2016
Zastupitelstvo doplnilo vyvěšený rozpočet na rok 2016 o tyto položky:

Výdaje:
- publikace o historii obce Staré Buky 485 000,-Kč
- oprava komunikací v osadě Dolníky 1 500 000,-Kč
- doplacení úvěru na traktor 342 537,30 Kč
- nákup vyvážečky dřeva za traktor cca 1 200 000,-, z toho 1 000 000,- Kč bude kryto úvěrem
od KB
- náklady na mzdu a provoz Pošty Partner
- oprava střešních oken v čp. 50 – suma bude doplněna rozpočtovou změnou po vypracování
rozpočtu firmou Kasper
- Vodovodní a elektro přípojka hřbitova - suma bude doplněna rozpočtovou změnou po
vypracování rozpočtu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – pasportizace komunikací
Starosta přítomné seznámil se stavem přípravy pasportizace komunikací. Dosud byl proveden soupis
všech místních komunikací v obci, jejich výměry, stav povrchu a vlastnictví pozemků. Do příštího
zastupitelstva bude připravena kategorizace a zákres do mapy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí podklady pro pasportizaci komunikací obce a pověřuje starostu
přípravou jejich kategorizace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 4 – různé
- Zastupitelstvo projednalo přijetí úvěru s pevnou úrokovou sazbou od KB Trutnov na nákup
vyvážečky dřeva. Rozhodlo o jednorázovém doplacení úvěru na traktor ve výši
342 537,30Kč a přijetí úvěru s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1 000 000,-Kč.
Zastupitelstvo pověřilo starostu definitivním dojednáním poskytnutí úvěru a podpisem
blankosměnky pro jeho zajištění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 1 000 000,-Kč s pevnou úrokovou sazbou od
KB Trutnov na nákup vyvážečky dřeva a pověřuje starostu podpisem smlouvy a
blankosměnky k zajištění obchodu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
-

Starosta přítomné informoval o problému s úpravou vodního toku Starobuckého potoka u
čp. 134. Pozemek p. č. 1637/16 –vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, k.ú. Horní Staré Buky je, ve vlastnictví obce Staré Buky. Správce toku, Lesy ČR,
musí být vlastníkem zmíněného pozemku k tomu, aby mohl být zpracován projekt na
úpravu řečiště, zabraňující pokračování erozivní degradace přilehlých pozemků. Řešením
je bezúplatný převod darovací smlouvou. Zastupitelstvo následně rozhodlo o zveřejnění
záměru bezúplatného převodu darovací smlouvou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu p. p. č. 1637/16 – vodní
plocha v k.ú. Horní Staré Buky formou darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

-

Zastupitelstvo schválilo prodej části p.p.č. 650 v kat. území Dolní Staré Buky manželům
Ptáčníkovým, za cenu 50,- Kč/m2. Kupující zajistí na své náklady zhotovení oddělovacího
geometrického plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č. 650 v kat. území Dolní Staré Buky manželům
Ptáčníkovým, za cenu 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

-

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej p.p.č. 24, 1753 a 1640 v kat. úz. Horní Staré
Buky. O zařazení do veřejné nabídky rozhodne zastupitelstvo až po místním šetření,
protože žádost k rekreační zástavbě neodpovídá schválenému územnímu plánu obce.

-

Zastupitelstvo projednalo opakovanou žádost pana Kopačky o odprodej části parcely č.
612/29 - ostatní komunikace v kat. úz. Prostřední Staré Buky. Zastupitelstvo bylo se situací
seznámeno při místním šetření v roce 2014 a odůvodnění uváděné v žádosti považuje za
neopodstatněné, protože prodejem požadované části komunikace by se nic nezměnilo na
přístupu k pozemkům ve vlastnictví pana Kopačky. Prakticky všechny nemovitosti podél
této účelové komunikace mají ještě více omezený přístup daný její šířkou. Mimo to je p.p.
č. 612/29 přístupem k p.p.č. 2056 ve vlastnictví Lesů ČR. Zastupitelstvo obce Staré Buky
následně zamítlo prodej zmíněné části p.p.č. 612/29 k.ú. PSB.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zamítá prodej části 612/29 - ostatní komunikace v kat. úz. Prostřední Staré
Buky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.00
Zápis byl vyhotoven dne: 3. března 2016

Zapisovatel:

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

