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Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 10 - 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 22. 12. 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 15. 12. 2016 do 22. 12. 2016. 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). Dále přítomen ředitel okresního archivu Mgr.
Roman Reil.
***
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Cimbotovou, p. Korce a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu: Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Výběrové řízení na tiskárnu Publikace – Staré Buky
2) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu komunikací
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

1) Bod 1 – Výběrové řízení na tiskárnu Publikace – Staré Buky
Starosta jmenoval předsedou výběrové komise Mgr. Romana Reila, ředitele okresního archivu, členy
komise byli přítomní zastupitelé obce. Do 15 hodin 22. 12. 2016 byly doručeny nabídky 3 tiskáren.
Protokol z otvírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo následně schválilo výsledek výběrového řízení, ze kterého vyšla vítězně nabídka tiskárny
UNIPRESS s.r.o., Turnov. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na tisk Publikace – Staré Buky a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s tiskárnou UNIPRESS s.r.o., Turnov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – dotace na opravu komunikace v Dolníkách
Starosta přítomné již na minulém zastupitelstvu informoval o možnosti získat dotaci na opravu místní
komunikace v osadě Dolníky, z programu MMR ČR pro rok 2017 z podprogramu: Podpora obnovy a
rozvoje venkova DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací. Zastupitelstvo následně schválilo
podání žádosti.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v osadě Dolníky,
z programu MMR ČR pro rok 2017 z podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 5 –
Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Různé
a) účetní předložila doklady ke schválení rozpočtové změny č. 2 na základě rozpočtového
opatření. Úprava rozpočtu je přílohou č. 2 tohoto zápisu
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b) zastupitelstvo projednalo cenový návrh, úřední odhad a následně schválilo nákup pozemků
p.p.č. 1853, 1863 a 1864 o celkové výměře 2722 m2 v katastrálním území Prostřední Staré Buky
do vlastnictví obce za cenu 25 507 Kč.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení p.p.č. 1853, 1863 a 1864 o celkové výměře 2722 m2
v katastrálním území Prostřední Staré Buky do vlastnictví obce za cenu 25 507 Kč. Pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
c) zastupitelstvo projednalo návrh ceny na odkoupení p.p.č. 1312/1 o výměře 360 m2
v katastrálním území Prostřední Staré Buky s úředním odhadem a schválilo odkoupení za cenu
50,-Kč/m2. Jedná se o pozemek pod místní komunikací.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení p.p.č. 1312/1 o celkové výměře 360 m2 v katastrálním
území Prostřední Staré Buky do vlastnictví obce za cenu 50,-Kč/m2. Pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
d) zastupitelstvo projednalo nabídku na odkoupení případně směnu p.p.č. 625/2 o výměře 3531
m2 v katastrálním území Horní Staré Buky - (Dolníky). Zastupitelstvo schválilo zveřejnění
záměru odkoupení nebo směny tohoto pozemku a provedení úředního odhadu.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny nebo odkoupení p.p.č. 625/2 o výměře 3531
m2 v katastrálním území Horní Staré Buky - (Dolníky) a provedení úředního odhadu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
e) na základě žádosti nájemníka bytu v čp. 41 (zámečku) o opravu komína, který je v havarijním
stavu, rozhodlo zastupitelstvo znovu písemně nabídnout nájemníkovi volný náhradní byt v čp.

f)

50, protože před celkovou rekonstrukcí nesouhlasí již s dalšími provizorními opravami v této
budově. Pověřuje starostu zasláním písemné nabídky.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo nesouhlasí s investicemi na provizorní opravy v čp. 41 a pověřuje starostu
zasláním písemné nabídky nájemníkovi bytu v čp. 41 na náhradní bydlení v uvolněném bytu
v čp. 50Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Veřejnoprávní smlouva s Městskou knihovnou
zastupitelstvo projednalo žádost Městské knihovny s RF Trutnov o dotaci na nákup knih ve výši
2000,-Kč pro rok 2017 a návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů v rámci regionálních služeb č. 5755. Zastupitelstvo poskytnutí dotace
schválilo a pověřilo starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na nákup knih do výměnných fondů ve výši
2000,-Kč pro rok 2017, a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních služeb č. 5755.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 12. 2016

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

