Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 05 - 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 30. 6 2016
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 8 dní, a to od 22. 6. 2016 do 30. 6. 2019. 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 M. Cimbotovou, M. Horna a zapisovatelem Dagmar Houserovou.

Schválení programu:
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Převod pozemků od SPÚ
2) Audit za rok 2015
3) Rozpočtová změna č. 1
4) Výběrové řízení „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu“
5) Prodej pozemků
6) Převod pozemků od SPÚ – žádost
7) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – převod pozemků od SPÚ
- Starosta přivítal zhotovitele Územního plánu obce ing. arch. Smilnického a seznámil přítomné
s bezúplatným převodem pozemků k výstavbě RD do vlastnictví obce převodem od SPÚ. Ing.
Smilnický byl požádán o návrh postupu při dělení zmíněných pozemků a vytvoření předběžné
studie k jejich rozdělení geometrickým plánem. Zastupitelstvo se vyslovilo jednoznačně proti
vzniku jakéhokoliv dalšího „satelitu“. Zároveň jednoznačně upřednostňuje zástavbu
vesnického typu. Arch. Smilnický přislíbil zhotovení jednoduché studie k dalším jednáním.
-

Při převodu pozemků došlo k tomu, že nebyl převeden pozemek p. č. 2037 – trvalý trávní
porost o výměře 17750 m2, který v ÚP určen k výstavbě RD. Zastupitelstvo proto rozhodlo o
podání opakované žádosti o bezúplatný převod na SPÚ dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona
č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

-

Po předběžné dohodě se SPÚ v Hradci Králové, zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti na
bezúplatný převod dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů p. p. č. 2030 – ostatní komunikace o výměře 491 m2, p.p.č. 2031 – ostatní
plocha o výměře 668 m2 a p.p.č.2034 – trvalý trávní porost o výměře 3156 m2 vše
v katastrálním území Prostřední Staré Buky. Pozemky jsou zahrnuty v plochách pro bydlení.
Návrh usnesení č. 1
a) Zastupitelstvo bere na vědomí převod pozemků od SPÚ do vlastnictví obce a pověřuje ing.
arch. Smilnického vypracováním studie k jejich dělení a následnému využití.
b) 5) zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona
č. 503/12 Sb., ve znění pozdějších předpisů pozemků parcelní číslo 2037, 2030, 2031 a 2034
v katastrálním území Prostřední Staré Buky ve vlastnictví České republiky (příslušnost
hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Obce Staré Buky.
c) Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – audit 2015
Zastupitelstvo obce se vyjádřilo ke zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2015 vypracované
nezávislým auditorem ing. Hampelem. Zpráva byla vyvěšena na ÚD včetně elektronické od 13. do 30.
června 2016. v přezkumu nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo následně schválilo výsledek
přezkumu a účetní závěrku za rok 2015.
Návrh usnesení č. 2:
1) - Zastupitelstvo schvaluje výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2015
- Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2015
- Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2015
Výsledek hlasování: Pro Adam, Bischof, Cimbotová, Daliborová, Horn, Houserová, Korec, Proti 0, Zdrželi
se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Rozpočtová změna č. 1
-

-

zastupitelstvo projednalo úpravu rozpočtu obce pro rok 2016 v položce 5171 opravy bylo
chybně uvedeno 380 000,00 Kč. Částka ve výši 239 483 Kč byla převedena do položky 6121 –
investice, protože se jedná o výstavbu nového osvětlení v osadě Dolníky a v položce 5171
zůstává částka 140 000 Kč.
zastupitelstvo projednalo navýšení příjmové částky rozpočtu v položce 4222 o 400 000 Kč –
dotace na opravu kabin hřiště z rozpočtu KHK dne 19. 5. 2016 a výdajové částky v položce 5171
o 400 000 Kč oprava kabin.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 4 – Výběrové řízení: Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve Starých Bukách
V 19. 30 hod bylo zahájeno otvíráním obálek k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu:
Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve Starých Bukách. Osloveno bylo 6 firem, z nichž nabídku
v termínu podaly 4. Protokoly z výběrového řízení jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Předsedou výběrové komise starosta jmenoval Markétu Cimbotovou. Výběrové řízení bylo ukončeno
ve 20:32 hod.
Zastupitelstvo následně projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení. Pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou firmou – INFRASTAV s.r.o. - stavební společnost, Elektrárenská 237, 541 01
Trutnov.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve
Starých Bukách a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou – INFRASTAV s.r.o. stavební společnost, Elektrárenská 237, 541 01 Trutnov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Bod 5 – Pozemky
- Zastupitelstvo projednalo žádost o odprodej p. p. č. 2059 - ostatní plocha o výměře 525 m2
v kat. území Prostřední Staré Buky a p. p. č. 1628 – ostatní plocha o výměře 122 m2 v kat. území
Horní Staré Buky a schválilo jejich zařazení do veřejné nabídky za cenu 50 Kč/m2.
- Zastupitelstvo projednalo návrh na odkoupení p. p. č. 1312/1 – ostatní komunikace o výměře
360 m2 v kat. území Prostřední Staré Buky a navrhlo zveřejnění záměru o odkoupení. Jedná se
o pozemek pod částí komunikace. Koupě se uskuteční na základě úředního odhadu.
- Zastupitelstvo projednalo nabídku na odkoupení pozemků p. č. 1863 – ostatní plocha o výměře
456 m2, p. č. 1864 – ostatní plocha o výměře 698 m2 a p. č. 1853 – lesní pozemek o výměře
1568 m2 v katastrálním území Prostřední Staré Buky. Cena bude stanovena znaleckým
posudkem. Následně schválilo zveřejnění záměru.
Návrh usnesení č. 5
a) Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 2059 - ostatní plocha o výměře 525
m2 v kat. území Prostřední Staré Buky a p. p. č. 1628 – ostatní plocha o výměře 122 m2 v kat.
území Horní Staré Buky za cenu 50 Kč/m2
b) Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru odkoupení p.p.č. 1312/1 – ostatní komunikace o
výměře 360 m2 v kat. území Prostřední Staré Buky
c) Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru odkoupení pozemků p. č. 1863 – ostatní plocha o
výměře 456 m2, p. č. 1864 – ostatní plocha o výměře 698 m2 a p. č. 1853 – lesní pozemek o
výměře 1568 m2 v katastrálním území Prostřední Staré Buky
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Bod 6 – Různé
- Zastupitelstvo projednalo žádost o umístění zrcadel a retardérů na místních komunikacích a
pověřilo starostu jednáním o této problematice na MěÚ Trutnov a Policii ČR.
Zastupitelstvo projednalo stížnost na znečišťování místní komunikace v osadě Dolníky
splachem z nezpevněné komunikace ve vlastnictví EH Reality a pověřilo starostu zasláním
výzvy paní Štěpánkové k nápravě situace.
- Zastupitelstvo projednalo návrh na odprodej traktorové rotační bubnové sekačky, která za
celou dobu (11 let) byla využita cca 10 hodin. Pověřuje hajného p. Kaplana zajištěním odhadu
ceny.
- Zastupitelstvo schválilo vyplacení odměny ke kulatému jubileu, dlouholetému členovi a
funkcionáři TJ Sokol a bývalému starostovi obce panu Marvanovi ve výši 5000,-Kč

-

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo smlouvu o bezúplatném převodu movitého
majetku od DSO Podkrkonoší v hodnotě 37 218,-Kč (vítací cedule a vybavení odpočívadla u
dětského hřiště.
Návrh usnesení č. 6
- Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o umístění zrcadel a retardérů na místních
komunikacích s odborem výstavby MěÚ Trutnov a Policii ČR.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zasláním výzvy paní Štěpánkové, k nápravě situace
znečišťování místní komunikace v osadě Dolníky splachem z nezpevněné komunikace ve
vlastnictví EH Reality.
- Zastupitelstvo pověřuje hajného p. Kaplana zajištěním odhadu ceny traktorové rotační
bubnové sekačky.
- Zastupitelstvo schvaluje vyplacení odměny panu Marvanovi ve výši 5000,-Kč, k významnému
životnímu jubileu.
- Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku od DSO
Podkrkonoší v hodnotě 37 218,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30
Zápis byl vyhotoven dne: 30. června 2016

Zapisovatel: Houserová Dagmar

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

