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Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 09 - 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 24. 11. 2016
Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 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 16. 11. 2016 do 24. 11. 2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven Korec. Cimbotová a
Daliborová se s omluvou dostaví později.
***
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Adama, 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) Změna ÚP č. 3 – námitka k usnesení ze dne 29. 9. 2016
2) Dotace na nákup techniky z MŽP Likvidace odpadů
3) Pozemky
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod 1 – Změna ÚP č. 3 – námitka
Zastupitelstvo obdrželo písemnou námitku – Podnět na změnu rozhodnutí obecního zastupitelstva
v usnesení č. 2 zasedání 7 -016, ze dne 29. 9. 2016 – zamítnutí změny ÚP č. 3. obce Staré Buky v lokalitě
č. 3, na p. p. č 595/1 a 595/2, kat. území HSB - od manželů Marklových. Podnět doručený na OÚ je
nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Manželé Marklovi se zúčastnili zasedání a odůvodnili detailně svoji námitku.
Zastupitelstvo zvážilo všechny skutečnosti uvedené v Podnětu a rozhodlo revokovat usnesení č. 2 ze
dne 29. 9. 2016 a schválit pořízení změny č. 3 v navržené lokalitě č. 3, na p.p.č. 595/1 a 595/2, kat.
území HSB.
Podmínkou schválení změny č. 3 v lokalitě 3:
- Souhlas Odboru životního prostředí - oddělení ochrany krajiny – s umístěním stavby
v ochranném pásmu lesa.
- Bezúplatný převod částí pozemků pod místní komunikací na p.p.č. 595/1, 595/4 a 595/5 v kat.
území Horní Staré Buky do vlastnictví obce na náklady žadatele o změnu ÚP.

Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva 7 - 016 dne 29. 9. 2016 a souhlasí
s pořízením změny Územního plánu obce Staré Buky č. 3 v navržené lokalitě č. 3, na p.p.č. 595/1 a
595/2, kat. území HSB – vymezení nové zastavitelné plochy pro ekofarmu s bydlením, včetně výše
uvedených podmínek schválení změny č. 3 v lokalitě 3
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
V 18.30 se na zasedání zastupitelstva se dostavili další dva členové M. Cimbotová, A. Daliborová
Bod 2 – dotace MŽP – 41. VÝZVA, PO 3, SC 3.2
Pro projekt: Efektivní nakládání s odpady v obci Staré Buky
Prostředky na nákup techniky pro separaci a zvýšení podílu využití odpadů.
Zastupitelé byli již na zasedání 7-016 předběžně seznámeni s projektem i s podmínkami a souhlasí
s podáním žádosti o dotaci.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s projektovou dokumentací na projekt: Efektivní nakládání s odpady v obci
Staré Buky a s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního - 41. VÝZVA, PO 3, SC 3.2
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Pozemky
Starosta přítomné informoval o žádostech o odprodej pozemků:
- Ardelánovi – k výstavbě RD
- Hamplovi – k výstavbě RD
- žádost o odprodej p. p. č.1210/1, 1210/4 a 1211 v katastrálním území PSB
vzhledem k tomu, že není dokončena studie na rozdělení pozemků převedených obci od PF ČR a
k množství dosud přijatých žádostí o prodej pozemků na výstavbu RD, bude zastupitelstvo rozhodovat
o prodeji podle pořadí až po dokončení projektových prací.
- zastupitelstvo schválilo prodej p. p. č. 612/43 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v kat. území
Prostřední Staré Buky, slečně Šárce Zárubové za cenu 50,-Kč/m2. Záměr prodeje 6 -016
zveřejněn 7. 9. 2016
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti o odprodej pozemků. Záměr prodeje bude zveřejněn až po
dokončení studie a rozdělení pozemků geometrickým plánem.
Zastupitelstvo schvaluje prodej p. p. č. 612/43 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v kat. území Prostřední
Staré Buky, slečně Šárce Zárubové za cenu 50,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Bod 4 – Různé
a) zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu na rok 2017 a rozhodlo o hospodaření na
základě rozpočtového provizoria v 1. a 2. měsíci roku 2017 ve výši 1/12/měsíc.
b) zastupitelstvo bylo informováno o stavu přípravy vydání publikace o obce Staré Buky a
pověřilo starostu zadáním výběrového řízení na tiskárnu. Výběrové řízení bude ukončeno
otvíráním obálek 22. 12. 2016 v 17 hodin.
c) zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 11 ke smlouvě o svozu odpadů s firmou TRANSPORT
Trutnov s.r.o.. Dochází k ročnímu navýšení o 10 237,-Kč. Následně zastupitelstvo
odsouhlasilo podpis dodatku.

d) zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na pasportizaci komunikací a nabídkami na
bezdrátový rozhlas. Vzhledem k tomu, že ceny jsou stále dost vysoké, bude zastupitelstvo
pokračovat v poptávkách.
e) starosta přítomné seznámil s dokladem o registraci žádosti o dotaci na vyvážečku dřeva.
f) starosta přítomné seznámil s podmínkami pro získání dotace na opravu komunikací
v Dolníkách z Dotačního programu Královéhradeckého kraje 17POV02. Zastupitelstvo
následně schválilo podání žádosti o dotaci.
g) starosta přítomné seznámil s dokončením prací na elektro přípojce a vodovodu na hřbitov.
Zbývá dokončit terénní úpravy a zabudování stojánku na vodu – bude provedeno v jarních
měsících.
Návrh usnesení č. 4
a) Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v měsíci lednu a únoru 2017 na základě
rozpočtového provizoria ve výši 1/12/měsíc rozpočtu obce 2016.
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu zadáním výběrového řízení na výběr tiskárny pro tisk
publikace o obci Staré Buky. Otvírání obálek s nabídkami 22. 12. 2016 v 17 hodin.
c) zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 11 ke smlouvě o svozu odpadů
s firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o..
d) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního programu
Královéhradeckého kraje 17POV02 a pověřuje starostu jejím podáním.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30
Zápis byl vyhotoven dne: 5. 12. 2016

Zapisovatel: Houserová D.
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

