Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky
Zápis 8 - 019
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 31. 10. 2019
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 7 dní, a to od 24. 10. 2019 do 31. 10.
2019. 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 A. Daliborovou, M. Horna a zapisovatelem Markétu Cimbotovou.
Schválení programu.
Na žádost ing. Kalouskové, která zastupuje paní J. Kloudovou a p. M. Beránka ohledně žádosti o změnu
ÚP, byl upraven původní program zasedání.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Územní plán – žádost o pořízení změny
2) Rozpočtová změna č. 3
3) Příprava rozpočtu 2020
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Územní plán – opakovaná žádost o pořízení změny ÚP
Na přání ing. Kalouskové zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost o pořízení změny ÚP obce Staré
Buky – rozšíření plochy pro výstavbu RD na p.p.č. 2082 – orná půda, v k. ú. Prostřední Staré Buky. Ing
Kalousková předložila původní studii k zástavbě této lokality s tím, že pokud by zastupitelstvo
přistoupilo na pořízení změny po úpravě návrhu na přijatelnou míru = eventuální snížení počtu RD,
upřesnění typu RD, byla by vypracována nová studie. Zastupitelstvem byl konstatován fakt, že pořízení
nové studie by bylo zbytečným finančním nákladem. Zastupitelstvo jednohlasně nesouhlasí
s rozšiřováním ÚP o další zastavitelné plochy k bydlení i k rekreaci (viz usnesení č. 1/7-019 ze dne 3. 10.
2019.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky nesouhlasí s dalším pořizováním změn ÚP obce Staré Buky o rozšíření
ploch určených k zástavbě RD a k rekreaci.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 - Rozpočtová změna č. 3
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření předložený místostarostkou M. Cimbotovou a
vypracovaného účetní paní Šturmovou. Návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 3 – Příprava rozpočtu 2020
Předsedající požádal přítomné zastupitele o vypracování podkladů pro návrh rozpočtu 2020 do příštího
zasedání. Navrhl mimo jiné zařazení položek:
- Nákup nového mulčovače
- Nákup příkopové sekačky k nakladači Kramer
- Opravy účelových komunikací
- Výstavba přístupových komunikací k novým plochám pro bydlení v RD
Bod 4 - Prodej pozemků
a)

Projednána žádost o prodej p.p.č. 1055/5 – trvalý travní porost o výměře 290 m2 v k. ú. Prostřední
Staré Buky. Zastupitelstvo následně schválilo zveřejnění záměru prodeje za cenu 50 Kč/m2.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1055/5 – trvalý travní porost
o výměře 290 m2 v k. ú. Prostřední Staré Buky za nabídkovou cenu 50 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
b)

Projednána žádost manželů Michala a Ivety Škvrnových o odprodej části p.p. č. 2103 v k. ú.
Prostřední Staré Buky lokalita Z11 o výměře 2065 m2. Pozemky budou rozměřeny na základě
připravované projektové dokumentace přístupové komunikace. Poté bude zveřejněn záměr
prodeje.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu zadáním vypracování geometr. Plánu na rozdělení
lokality Z11 k výstavbě RD..
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Bod 5 - Různé
-

-

Zastupitelstvo projednalo žádost předloženou ing. Měchurou, zastupujícího firmu HS, o
spolufinancování požární nádrže v Horních Starých Bukách a na prodej p. p. 41/4 v k. ú. Horní Staré
Buky. Zastupitelstvo se dohodlo na přizvání žadatele na příští zasedání ke společnému jednání.
Na základě žádosti občanů pověřilo zastupitelstvo starostu o vypracování žádosti na zřízení
autobusové zastávky v Trutnově u Junioru.
Zastupitelstvo se dále zabývalo přípravou koncertu k 30. výročí Sametové revoluce.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.45 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: 8. 11. 2019
Zapisovatel: Markéta Cimbotová
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

