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Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 7 - 017
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 27. 7. 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 17. 7. 2017 do 27. 7. 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. Daliborovou, p. Adama a zapisovatelem Markétu
Cimbotovou
Schválení programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Studie dělení pozemků k výstavbě RD
2) Dotace na techniku - bioodpady
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
1) Bod 1 – Studie k dělení pozemků pro výstavbu RD
Přítomný ing. architekt Smilnický seznámil zastupitelstvo obce se studií k dělení pozemků pro výstavbu
RD. Studie řeší i předběžné zasíťování pozemků komunikací a kanalizací pro svod dešťové vody. Po
provedení výškového zaměření pozemků bude upřesněna lokalizace komunikací a rozměření
jednotlivých pozemků včetně výměry. Cena komunikací a dešťové kanalizace se promítne i do skutečné
ceny za 1 m2 pozemku.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere na vědomí studii k dělení pozemků určených k výstavbě RD a po
dodání geodetických dat pověřuje ing. arch. Smilnického jejím detailním dopracováním.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2) Bod 2 – Dotace na techniku – bioodpady
Starosta přítomné informoval o tom, že obci se podařilo získat dotaci ve výši cca 2 200 000 Kč
z programu MŽP na nákup techniky pro efektivní nakládání s odpady. V současnosti byla upřesněna
specifikace techniky a bude provedeno oslovení výrobců k výběrovému řízení. Výběr konkrétní
techniky provede zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere na vědomí a schvaluje přijetí dotace na nákup techniky pro
efektivní nakládání s odpady.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

3) Bod 3 – Různé
- Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v katastrálním území Prostřední Staré Buky zveřejněných
v Záměru prodeje nemovitostí 3 – 017 dne 1. června 2017:
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje 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
za cenu dle znaleckého posudku, panu Tlachačovi.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Prostřední Staré Buky:
p.p.č. 60/2 – ostatní plocha o výměře 63 m2 za nabídkovou cena 50 Kč/m2 panu Polákovi
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
- Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Novákových na odkoupení p.p.č. 2037 v k. ú. PSB jako celku,
což je vzhledem k územnímu plánu a záměru obce dle projednávané studie v bodě 1 tohoto zasedání
v současné době nereálné.
- žádost na odkoupení p.p.č. 76/1 a 76/3 k. ú. PSB, byla zařazena do pořadí žádostí pro výstavbu RD.
- zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1056/10 – vodní plocha v k. ú. PSB za cenu
50 Kč/m2. Prodej bude uskutečněn po rozdělení pozemku geometrickým plánem vlastníkům přilehlých
nemovitostí.
-

zastupitelstvo projednalo žádost předsedy TJ SOKOL Staré Buky o poskytnutí mimořádné jednorázové
dotace ve výši 75 000 Kč, vzhledem k navýšení výdajů vzniklých postupem do vyšší soutěže a neplnění
financování ze strany MŠMT ČR.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí mimořádné jednorázové dotace ve výši 75 000 Kč na
hospodaření TJ SOKOL Staré Buky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

-

zastupitelstvo projednalo žádost paní Patrové na pronájem ocelového přístřešku k uskladnění sena.
Vzhledem k tomu, že obci byla poskytnuta dotace na techniku k likvidaci odpadů, bude přístřešek
sloužit jejímu uskladnění. Mimo to, zde nelze uskladňovat hořlavý materiál kvůli nebezpečí vzniku
požáru.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21.15
Zápis byl vyhotoven dne: 31. července 2017
Zapisovatel: Houserová D.
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: .............................................. dne ...........................................

