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Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 3 - 017
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 2. 3 2017

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostou obce Bischofem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo mimořádně svoláno k projednání nové smlouvy
Pošta Partner s Českou Poštou, s.p..
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
***
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Korce, p. Horna a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu: Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Nová smlouva obce s Českou poštou
2) Schválení smlouvy převodu majetku s DOS
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Nová smlouva s Českou Poštou
Zasedání se zúčastnila za Českou Poštu manažerka ing. Václavková, která byla pozvána na základě
předchozích jednání k detailnímu vysvětlení nové smlouvy pro Poštu Partner Staré Buky provozovanou
obcí. Přínosem by mělo být navýšení příjmů obce z rozšíření služeb. Ing. Václavková zodpověděla
dotazy zastupitelů zejména vedoucí PP Markéty Cimbotové. Rozhodnutí o podpisu smlouvy, si
ponechalo zastupitelstvo na příští zasedání dne 23. 3. 2017, na které připraví vedoucí pobočky ještě
další podklady.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k nové smlouvě s Českou Poštou. Podpis smlouvy bude
definitivně projednán na zasedání 23. 3. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – Schválení smlouvy převodu majetku s DOS
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku od
DOS Společenství obcí Podkrkonoší. Předmětem majetku jsou vítací cedule 2 ks, stojany 2ks a
odpočívadlo v celkové ceně 37 218,-Kč.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Smlouvu
o bezúplatném převodu movitého majetku z majetku DOS SOP do vlastnictví obce Staré Buky ve výše
uvedené specifikaci a pověřuje starostu obce Jiřího Bischofa jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – různé
Starosta přítomné informoval o návrhu zpevnění přístupové komunikace a prostoru mezi
zrenovovanými kabinami a kioskem dle cenového návrhu firmy AXXA s.r.o., ve výši 119 727 Kč.
Zastupitelstvo schválilo provedení v co nejkratším termínu před zahájením jarního kola Okresního
přeboru.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou AXXA s.r.o., Tupolevova 469,
199 00 Praha 9, na stavbu „Zpevněná plocha Sokol Staré Buky“ za nabídkovou cenu 119 727 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 hodin
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 3. 2017
Zapisovatel: Houserová D.
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

