Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 7 - 018
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 6. 9. 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 29. 8. 2018 do 6. 9. 2018. 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 A. Daliborovou, P. Korec a zapisovatelem Dagmar Houserovou
Schválení programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Výběrové řízení oprava komunikace Dolníky
2) Výběrové řízení přestavba kravína
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
1) Bod 1 – Výběrové řízení – „Oprava cest v Dolníkách ve Starých Bukách“
Podlimitní zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou
zakázku na dodávku stavby „Oprava cest v Dolníkách ve Starých Bukách.
Předsedající jmenoval předsedou výběrové komise pana Pavla Adama. Po zveřejnění na profilu
zadavatele byla výzva odeslána 5 firmám:
Tlachač s.r.o.
Špelda s.r.o.
REPARE Trutnov s.r.o.
Stavebně dopravní s.r.o.
Alprim CZ s.r.o.
Seznam a kontakty oslovených firem, výzva k podání nabídky, krycí list nabídky, čestné
prohlášení a návrh smlouvy o dílo jsou přílohou tohoto zápisu.
Výběrovou komisí bylo konstatováno, že podmínky k podání nabídky byly splněny všemi
oslovenými. Komise pak na základě nejnižší cenové nabídky vybrala jako vítěze firmu REPARE
Trutnov s.r.o..
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek a Oznámení o výběru dodavatele je nedílnou přílohou
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo následně schválilo výsledek výběrového řízení a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku stavby „
Oprava cest v Dolníkách ve Starých Bukách a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou REPARE Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČO: 64824781.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 – Výběrové řízení přestavba kravína
Předsedající seznámil zastupitele se stavem výběrového řízení na podlimitní zakázku
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávku
stavby „Sklad techniky a požární jímka“, kterou pro obec Staré Buky administruje Ing Ruprich,
dotační a realitní kancelář, Československé armády 383/5, 500 03 Hradec Králové. Termín
otvírání obálek bylo nutno vzhledem k žádosti o vysvětlení jedné z oslovených firem nutno
přeložit ze 4. 9. na 14. 9. 2018.
Výzva a zadávací dokumentace, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Seznam oslovených
firem, Vysvětlení zadávacích podmínek a upravená výzva jsou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky bere na vědomí stav Výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávku stavby „Sklad techniky a požární jímka“.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 3 – Různé
a) zastupitelstvo projednalo postup při prodeji pozemků k výstavbě RD. Pověřilo starostu
novým oslovením zájemců k ověření aktuálnosti zájmu o odkoupení pozemku. Nabídková
cena byla stanovena 150,-Kč za 1 m2. V případě více zájemců o konkrétní parcelu bude
prodej uskutečněn obálkovou metodou.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu provedením průzkumu aktuálnosti zájmu o
prodej pozemků k výstavbě RD dle předběžné studie. V případě více zájemců o konkrétní
parcelu schvaluje zastupitelstvo prodej obálkovou metodou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b) předsedající přítomné informoval o probíhajícím řízení o odstranění stavby a následné
žádosti o dodatečné povolení změny stavby před dokončením – komunikace Bungalov.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo své rozhodnutí trvat na provedení stavby dle
původního projektu. V případě vydání rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby
před dokončením odborem výstavby MěÚ Trutnov, pověřilo starostu podáním odvolání.
V případě povolení stavby nebude obec na této soukromé komunikaci provádět žádnou
údržbu (zúžení komunikace, nezpevněné krajnice, nekvalitní povrch)
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Staré Buky nesouhlasí s dodatečným povolením změny stavby před
dokončením komunikace Bungalov, a v případě vydání rozhodnutí o povolení změny
stavebním úřadem MěÚ Trutnov pověřuje starostu podáním odvolání ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
c) Předsedající informoval o možnosti získání dotace na opravy a výstavbu vodních nádrží.
Navrhl zastupitelstvu její využití na rekonstrukci parku, kterou je nutno řešit komplexně.
Předběžně domluvil s ing. Müllerovou přípravu projektové dokumentace. Zastupitelstvo
vyslovilo souhlas s tímto záměrem.

d) Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností odstranění silně hnilobou poškozeného sezení u
dětského hřiště a následně schválilo záměr s umístěním nové pergoly a sezení na stejném
místě se zpevněním povrchu zámkovou dlažbou. Zajištěním pověřen správce obecních
lesů M. Kaplan.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje pana M. Kaplana odstraněním poškozeného
sezení u dětského hřiště, zajištěním zpevnění plochy zámkovou dlažbou a objednávkou
pergoly se sezením včetně montáže. Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
e) Předsedající přítomné seznámil s odpovědí náměstka hejtmana Olomouckého kraje na
žádost o pomoc pro navrácení zvonu z Přerovského muzea zpět do kostela sv. Anny ve
Starých Bukách. Jelikož závěr je stejný jako u předešlých jednáních s ředitelem muzea i
inspekcí památkové péče = neochota navrácení zvonu, pověřilo starostu dalším jednáním
s využitím právní pomoci.
f)

Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na přístupovou komunikaci a mostek
ke stavbě rodinného domu na p.p.č. XXX v XXXXX Starých Bukách. Žadatelé manželé
XXXXX. V katastru nemovitostí však bylo zjištěno, že žadatelé nejsou vlastníky dotčené
pozemkové parcely ani rozestavěné stavby. Vzhledem k tomu, že v minulosti
zastupitelstvo zamítlo již několik žádostí o opravy soukromých mostků k nemovitostem,
rozhodlo i v tomto případě žádost zamítnout.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na stavbu
přístupové komunikace a mostku k p.p.č. XXX v XSB
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

g) Předsedající přítomné seznámil o koncertu, který se uskuteční 25. listopadu 2018 v kostele
sv. Anny ve Starých Bukách od 17 hodin. Vystoupí folková skupina SPIRITÁL KVINTET.
Vstupné dobrovolné, úhrada koncertu bude provedena z rozpočtu obce - kapitoly kultura.

Zasedání bylo ukončeno v 20. 45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 9. 2018
Zapisovatel: Houserová Dagmar
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

