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Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 6 - 017
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 1. 6. 2017
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 25. 5. 2017 do 1. 6. 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. Horna, p. Korce a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu:
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Audit + účetní závěrka
2) Věcná břemena + smlouvy
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
1) Bod 1 – Audit
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2016 vypracovaný
firmou Finco –audit, s.r.o.
Přezkumem nebyly shledány závady v hospodaření obce. Zastupitelstvo následně schválilo účetní
závěrku 2016. na provedení auditu za rok 2017 a pověřilo starostu podpisem smlouvy opět s touto
firmou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2016 a schvaluje bez
výhrad účetní závěrku 2016.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy na přezkum hospodaření obce za rok 2017 s firmou FINCOAUDIT, s.r.o. Trutnov.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2) Bod 2 – Věcná břemena + smlouvy
a) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy ČEZ na zřízení věcného břemene pro umístění
zařízení na p.p.č. 664/3 kat. území Dolní Staré Buky a následně pověřilo starostu jejím
podpisem.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na
p.p.č. 664/3 kat. území Dolní Staré Buky a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

b) zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o právu umístit a provést stavbu - vodovodní
přípojky pro objekt na p.p.č. 2391/3 na pozemkových parcelách č. 2387 a 2383
v katastrálním Prostřední Staré Buky pro manžele Hamplovi a pověřilo starostu jejím
podpisem s podmínkou, že její připojení bude povoleno po zahájení řízení na legalizaci
stavby výše zmíněného objektu.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky souhlasí s podpisem smlouvy o právu umístit a provést stavbu
- vodovodní přípojky pro objekt na p.p.č. 2391/3 na pozemkových parcelách č. 2387 a 2383
v katastrálním Prostřední Staré Buky pro manžele Moniku a Miloše Hamplovi, trvale bytem
Maršála Koněva 1069/4, 288 02 Nymburk.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo projednalo žádosti o prodej pozemků v katastrálním území Prostřední Staré
Buky:
p.p.č. 2230 – orná půda o výměře 1367 m2
p.p.č. 2220 – orná zahrada o výměře 75 m2
p.p.č. 2411 – lesní pozemek o výměře 195 m2
vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky včleněné mezi pozemky jiného vlastníka bez
možnosti přístupu, budou prodány dle znaleckého posudku
p.p.č. 60/2 – ostatní plocha o výměře 63 m2
nabídková cena 50 Kč/m2
p.p.č. 1055/7 – vodní plocha koryto vodního toku umělé o výměře 160 m2
po rozdělení geometrickým plánem budou nabídnuty vlastníkům sousedních nemovitostí
nabídková cena 50 Kč/m2
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Staré Buky souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků
v katastrálním území Prostřední Staré Buky:
p.p.č. 2230 – orná půda o výměře 1367 m2
p.p.č. 2220 – orná zahrada o výměře 75 m2
p.p.č. 2411 – lesní pozemek o výměře 195 m2
vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky včleněné mezi pozemky jiného vlastníka bez
možnosti přístupu, budou prodány dle znaleckého posudku
p.p.č. 60/2 – ostatní plocha o výměře 63 m2
nabídková cena 50 Kč/m2
p.p.č. 1055/7 – vodní plocha koryto vodního toku umělé o výměře 160 m2
nabídková cena 50 Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
3) Bod 3 – Různé
-

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na nákup terénního automobilu pro
hospodaření v lese. Pro hajného obecních lesů je nadále neúnosné používat pro
pracovní činnost svůj vlastní automobil. Celou dobu ve funkci neuplatňuje stejně jako

starosta nároky na náhradu cestovních výloh. Automobil bude možno využívat pro
všechny potřeby obce. Navržena byla varianta vozu Mitsubitshi L 200 v ceně 570 tis.
Kč bez DPH (DPH bude odečteno na hospodaření v lese). Zastupitelstvo následně
schválilo nákup uvedeného vozu a pověřilo starostu podpisem objednávky a kupní
smlouvy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje nákup automobilu Mitsubitshi L 200 pro hospodaření
v lese a pověřuje starostu podpisem objednávky a kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
-

Starosta přítomné seznámil s dokončením prací na studni u myslivecké chaty a na
výměně střešních oken čp. 50
na zasedání zastupitelstva se dostavil zástupce rodáků Starých Buků
z českoněmeckého spolku ve Würcburgu pan Marcus Decker a předal zastupitelstvu
dar na opravu kostela od tamního faráře ve výši 4500 Kč.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.15
Zápis byl vyhotoven dne: 2. června 2017
Zapisovatel: Houserová D.
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

