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Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 2 - 017
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 23. 2 2017
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 15. 2. 2017 do 23. 2. 2017. 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 p. Cimbotovou, p. Korce a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu: Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky zařazuje do programu jednání o uvolněném bytu v čp. 50 a schvaluje
tak následující program zasedání:
1) Obsazení uvolněného bytu v čp. 50
2) Příprava rozpočtu 2017
3) Dotace spolkům
4) Pozemky
5) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Obsazení uvolněného bytu v čp. 50
Dne 21. 2. 2017 byla na OÚ doručena negativní reakce pana Jana Kuchaře na dopis starosty ze dne
14. 2. kterým byla jeho rodině opakovaně nabídnuta směna bytu v čp. 41 za uvolněný byt v čp. 50.
Vzhledem k tomu že pan Kuchař se dostavil na zasedání zastupitelstva, byl zařazen tento problém do
programu jednání jako bod č. 1. Pan Kuchař jako hlavní důvod uvádí menší plochu bytu a nedostatek
vedlejších prostor pro uložení veškerého majetku. Dům, který zdědil po otci je v současnosti dle jeho
tvrzení cely absolutně neobyvatelný a nevyhovuje ani jako prostor pro uložení majetku. Bude
provedena jeho přestavba v průběhu dvou let. Zastupitelé argumentovali výhodami navrhované
směny. Na závěr došlo k dohodě, že bude poskytnuta ještě lhůta ke zvážení nabídky nejdéle do 9. 3.
2017.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo opakuje nabídku směny bytu v čp. 41 za uvolněný byt v čp. 50 rodině pana Jana Kuchaře
s definitivním vyjádřením do 9. 3. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – Rozpočet 2017
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2017 sestavený na základě výsledku
hospodaření v roce 2016, ve kterém jsou zabudovány položky připomínkované při minulém zasedání.
Do definitivní podoby je třeba doplnit:
Příjmová stránka:
- dotace na vyvážecí vlek – přislíbena částka 500 000,-Kč
Výdajová stránka:
- nutno navýšit náklady na Publikaci Staré Buky – zbývá doplatit 397 830,- Kč
- výměna střešních oken čp. 50 – 560 109,-Kč
- oprava komunikace Dolníky – 1 800 000,- Kč (žádáno o dotaci KÚ a MMR)
- podíl obce k dotaci na nákup techniky na Efektivní nakládání s odpady v obci Staré Buky ve výši
447 433,80 Kč (žádáno celkově o 2 982 892,-Kč)
- vybudování prostor pro uskladnění veškeré techniky 2 varianty – nová hala nebo přestavba
teletníku. Zadáno prozkoumání nejvhodnějšího řešení ing. Kasperovi – reálné náklady budou
zabudovány do rozpočtu obce formou rozpočtové změny.
- prováděcí projekt na opravu střechy Zámečku – částka bude upřesněna dle skutečnosti
- kulturní akce 100 000,- Kč
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřuje účetní paní Šturmovou zapracováním připomínkovaných položek do rozpočtu
obce pro rok 2017 a schvaluje zveřejnění takto upraveného rozpočtu na ÚD obce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Dotace spolkům
Zastupitelstvo projednalo žádosti TJ Sokol Staré Buky a MS Staré Buky o dotace na hospodaření pro
rok 2017. TJ žádá částku 100 000 Kč a MS 50 000 Kč stejně jako v loňském roce. Při té příležitosti
schválilo zastupitelstvo i finanční dary pro DD Důchodců Pilníkov, Oblastní charitu Trutnov a Hospic
Červený Kostelec.
Návrh usnesení č. 3
a)
- Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2017 poskytnutí dotace na hospodaření TJ SOKOL Staré Buky
ve výši 100 000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2017 poskytnutí dotace na hospodaření MS Staré Buky ve výši
50 000 Kč.
b)
- Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro DD Pilníkov ve výši 5 000 Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu Trutnov ve výši 5 000 Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 4 – Pozemky
- K veřejné nabídce č. 01/017, ve věci odkupu či směny p.p.č. 625/2 v k. ú. Horní Staré Buky
zveřejněné 6. 1. 2017 a k anonymní připomínce k nabídnuté ceně řešené Usnesením č. 1
Zasedání 1 – 017, starosta přítomné informoval o konzultaci s majetkoprávním odborem ORP
Trutnov. Zde mu bylo sděleno, že obec může koupit nemovitost i za cenu vyšší než je cena

odhadní nebo v místě obvyklá, pokud je dostatečně odůvodněna potřeba nákupu, zejména pro
vlastní hospodaření obce a pokud tento nákup je řádně schválen zastupitelstvem obce.
K dalšímu projednávání této záležitosti bylo zadáno Geodetické kanceláři Havrda předběžné vytyčení
hlavních bodů inkriminovaného pozemku, na jehož základě bude zastupitelstvo projednávat další
eventuality a možnosti řešení.
- žádost manželů Pluháčkových o prodej p.p.č. 1211, 1210/1, 1210/4 a 1191/2 v kat. území Dolní
Staré Buky byla přiřazena k ostatním žádostem o odprodej pozemků k výstavbě RD a prodej
bude řešen až po dokončení studie k dělení a zástavbě jednotlivých pozemků.

Bod 4 – Různé
- starosta přítomné informoval o proběhlé kontrole ČIŽP k povolování kácení stromů. Kontrolou
byly ve spisech správního řízení povolování zjištěny místy drobné administrativní nedostatky.
S protokolem kontroly bylo zastupitelstvo seznámeno.
- projednána žádost chatařů za hřištěm o úpravu kamenné svodnice dešťové vody na
komunikaci a výstavbu veřejného osvětlení u místní komunikace v této chatové lokalitě.
Vzhledem k tomu, že komunikace byla budována přesně dle schválené projektové
dokumentace na základě stavebního povolení, nesouhlasí zastupitelstvo s jakoukoliv úpravou
odůvodňovanou tím, že dochází k poškozování automobilů a pádům cyklistů. Příčné žlaby jsou
z prostorových důvodů jediným možným řešením odvodu dešťové vody z této komunikace a
zároveň plní úkol zpomalovacích retardérů na komunikaci, kde je rychlost omezena dopravním
značením. Dopravní značení zároveň upozorňuje na tyto překážky patřičnou značkou.
Co se týče veřejného osvětlení, jeho výstavba v této lokalitě není zatím plánována.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.45
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 2. 2017
Zapisovatel: Houserová D.
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

