Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 1 - 018
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 25. 1. 2018
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. 1. 2018 do 25. 1. 2018. 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).
Předsedající určil ověřovateli zápisu P. Adama, M. Cimbotovou a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Pozemky k výstavbě RD
2) Zimní údržba komunikací
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Pozemky k výstavbě RD
Zastupitelstvo obce znovu projednávalo ceny pozemků pro výstavbu RD, vycházející
z předběžného odhadu. Tyto ceny jsou pro většinu žadatelů o odprodej nepřiměřené a
v případě setrvání na jejich výši zruší žádost o odprodej. Starosta zastává též názor, že za zcela
nezasíťované pozemky je cena 350 – 450 Kč/m2 nepřiměřená. Navrhuje nechat udělat ještě
jeden znalecký posudek odpovídající realitě. Mezi zastupiteli převládl názor setrvat na vyšší
ceně s tím, že obec postupně provede zasíťování pozemků. Nakonec byl vysloven souhlas
s provedením objektivního odhadu. Pokud se začne se zasíťováním, bude nutno provést
výstavbu komunikace a řešit zásobování vodou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu zadáním vypracování znaleckého posudku
ing. Holmanovi, na pozemky k výstavbě RD.
Zastupitelstvo předběžně schvaluje zahájení příprav pro zasíťování lokality Z 11 a Z 10
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo projednalo opětovnou žádost o zimní údržbu komunikace v lokalitě Bungalov
s.r.o. Protože komunikace není zapsána v KN, dospělo zastupitelstvo k rozhodnutí, že údržba
bude prováděna na základě písemné objednávky od pana Krátkého, ve které budou
specifikovány podmínky pro případné náhrady škod, které mohou při zimní údržbě vzniknout.

Při projednávání byl zmíněn problém se současným provedením zpevnění této komunikace,
které neodpovídá schválené projektové dokumentaci. Zastupitelstvo jednohlasně trvá na
dodržení původního projektu.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky požaduje písemnou objednávku na provádění zimní údržby
komunikace v areálu Bungalov s.r.o.
Zastupitelstvo obce trvá na dodržení původního schváleného projektu při dostavbě výše
zmíněné komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Bod 3 – Různé
-

Starosta přítomné informoval s plněním rozpočtu za rok 2017 – Viz příloha
Starosta přítomné seznámil s cenovou nabídkou ve výši 479 286,-Kč k rekonstrukci bývalé
ordinace na bytovou jednotku. Předložil SOD s firmou AXXA s.r.o. na její provedení.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s firmou AXXA
s.r.o. na rekonstrukci bytové jednotky v čp. 50, dle předložené cenové nabídky.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
-

-

-

-

Starosta přítomné seznámil s podpisem objednávky na dokončení administrace projektu
„Efektivní nakládání s odpady v obci Staré Buky“ s dotační kanceláří Ing. Tomáš Ruprich,
Hradec králové, která tuto administraci přebírá po firmě KONCEDO.
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Tomeše na řešení přístupu k RO a rozhodlo revokovat
usnesení č. 2 ze zasedání ZO 10 – 017 dne 30. 11. 2017. Místo prodeje p.p.č. 2323, 2321 a
2319 v kat. území PSB navrhnout Lesům ČR směnu za p.p.č. 2056/2 v kat. území PSB. Tím
se vyřeší problém pana Tomeše způsobený nesrovnalostí vzniklou při JPÚ.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje směnu p.p.č. 2323, 2321 a 2319 v kat. území PSB
za za p.p.č. 2056/2 v kat. území PSB s Lesy ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Zastupitelstvo bylo panem Korcem seznámeno s hospodařením TJ Sokol za rok 2017 a
s žádostí o dotaci na rok 2018 ve výši 200 000 Kč. Bude projednáno na příštím
zastupitelstvu při schvalování rozpočtu.
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na dopravu Bukovských dětí pro Spartak
Pilníkov ve výši 15 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek Charitě Trutnov na pečovatelskou službu.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje příspěvek na dopravu Bukovských dětí pro
Spartak Pilníkov ve výši 15 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje příspěvek na pečovatelskou službu pro Charitu
Trutnov ve výši 5000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno v 21. 30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2018
Zapisovatel: Houserová Dagmar
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

