Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 08 - 016
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 27. 10. 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 20. 10. 2016 do 27. 10. 2016. 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). Omluveni Houserová, Korec.
* * *Předsedající určil ověřovateli zápisu A. Daliborovou, M. Cimbotovou a zapisovatelem Dagmar
Houserovou
Schválení programu: Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Pošta PARTNER
2) Vodovod a elektro přípojka hřbitov
3) Vyvážečka dřeva
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod 1 – Pošta PARTNER
Vedoucí přepážky Pošta PARTNER Markéta Cimbotová přítomné seznámila s návrhem nové smlouvy,
kterou obci předložila Česká pošta, státní podnik. Nová smlouva navyšuje částku náhrady zhruba o 2 –
2,5 tisíce Kč měsíčně, navazující na rozšíření služeb pro klienty. Vzhledem k tomu, že některé podmínky
uváděné ve smlouvě nejsou zcela jasné, rozhodlo zastupitelstvo přizvat k dalšímu jednání manažerku
České pošty ing. Václavkovou a smlouvu zatím nepodepisovat
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo nesouhlasí s podpisem nové smlouvy s Českou poštou do doby než budou objasněny
všechny body rozšíření služeb pro Poštu PARTNER Staré Buky ing. Václavkovou nebo jí pověřenou
osobou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – Vodovod a elektro přípojka hřbitov a kostel
Starosta předložil k projednání cenový návrh a smlouvu o dílo firmy Jaroslav Ludvík na provedení
vodovodní přípojky ke hřbitovu za cenu 181 176,45 Kč, dle projektu ing. Gebrtové (RT
Vodohospodářské služby Lánov). Zastupitelstvo návrh schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Jaroslav Ludvík na zhotovení vodovodní
přípojky ke hřbitovu ve Starých Bukách za navrženou cenu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Vyvážečka dřeva
Starosta přítomné informoval o tom, že žádost o dotaci na nákup vyvážecího vleku na dříví byla
zaregistrována na SZIF. Administrátorem realizace činnosti v projektu Pořízení lesnické techniky bylo
provedeno výběrové řízení. Nejvýhodnější nabídka byla předložena firmou FOREST MERI s.r.o.,
Kroupova 102a, 625 00 Brno. Podíl dotace činí 50% z celkové částky 1 306 800,-Kč. Zastupitelstvo
pověřilo starost podpisem kupní smlouvy s výše uvedenou firmou.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy na nákup vyvážecího vleku na dříví s firmou
FOREST MERI S.R.O., Kroupova 102a, 625 00 Brno.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Bod 4 – Různé
- Z bylo informováno o stavu „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Staré Buky“ a na
základě průběžných informací z kontrolních dnů, schválilo navýšení celkové částky na
rekonstrukci dle návrhu Dodatku č.1 ke SOD o částku 151 175,22 Kč včetně DPH. Pověřilo
starostu podpisem Dodatku č. 1.
- Starosta přítomné informoval o jednání s firmou Envipartner, s.r.o., Brno a navrhl
zastupitelstvo zvážit možnost zřídit jen samostatný bezdrátový rozhlas bez dotace, protože
podíl spoluúčasti pro dotaci na Protipovodňová opatření včetně rozhlasu je 30%. Všechny
dosavadní nabídky přesahovaly o statisíce částku 2 miliony. Samostatný rozhlas by se dal
pořídit za částku mnohem nižší, než podíl obce při získání dotace. Zastupitelstvo pověřilo
starostu poptávkou nabídek na samostatný rozhlas.
- Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení přípojky NN na p. p. č.
1624/2 HSB
- Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na částku 5 000,-Kč, pro Oblastní charitu Trutnov
- Zastupitelstvo projednalo žádost Lesů ČR na odkoupení části pozemků v lokalitě Jírský důl.
Zastupitelstvo navrhlo místo prodeje směnu. Zajistí hajný Kaplan M.
- Zastupitelstvo bylo seznámeno se znaleckým posudkem na pozemky nabízené obci
k odkoupení. Cenu dohodou domluví hajný Kaplan.
- Starosta přítomné seznámil s námitkou na rozhodnutí zastupitelstva neschválit změnu ÚP
v lokalitě č. 3 manžely Marklovými. Do příštího zastupitelstva podají písemnou námitku
k projednání.
- Návrh usnesení č. 4:
a) Zastupitelstvo schvaluje navýšení částky na Rekonstrukci fotbalového stadionu Staré Buky
o částku 151 175,22 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou INFRASTAV s.r.o. Trutnov.
b) zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení přípojky NN na p.p.č.
1624v k.ú. HSB.

c) Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na částku 5 000,-Kč, pro Oblastní charitu
Trutnov
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: 28. 10. 2016

Zapisovatel: Houserová D, Cimbotová M.

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

