Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky
Zápis 1 - 020
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 23. 1. 2020
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 14. 01. 2020 do 23. 01.
2020. 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). Zasedání se zúčastnil zástupce TJ Sokol Staré Buky R. Procházka.
Předsedající určil ověřovateli zápisu M. Křivskou, M. Horna a zapisovatelem Dagmar Houserovou.
Schválení programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Rozpočet 2020
2) Prodej pozemků
3) Novela vyhlášky – rekreační poplatky
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod 1 – rozpočet 2020
1/1 Rozpočtová změna č. 5 – 2019
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření a schvaluje přijetí dotace na kůrovcovou
kalamitu ve výši 337 526,-Kč a zároveň navyšuje příjmovou část rozpočtu 2019 o částku 337 526,-Kč
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje rozpočtovou změnu č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
1/2Příprava rozpočtu 2020
Příjmová stránka rozpočtu bude vycházet v podstatné části z daňových příjmů 2019 + příjmy z
hospodaření v lese + prodeje nemovitostí. Do výdajové stránky budou kromě výdajů na vnitřní správu
zařazeny položky:

- střecha zámečku 2 000 000,- Kč
- opravy komunikací – 1. Dolní Staré Buky ke kravínu č. 2
2. Prostřední Staré Buky za prádelnou
3. Prostřední Staré Buky u Bungalovu
4. Dolní Staré Buky - cesta u pana Bráta
- studna, vodovodní přípojka a vodovod od OÚ k RD v lokalitě Z 1/3 ÚP Staré Buky - 600 000,-Kč
- oprava mohyly – dotace 300 000,-Kč - spoluúčast obce 270 000,-Kč
přítomný zástupce TJ SOKOL seznámil zastupitelstvo s rozpočtem Sokola na rok 2020 a s žádostí o
dotaci.
- dotace spolkům- 1. TJ Sokol 200 000,-Kč
2. ČMS 100 000,-Kč
- oprava autobusových zastávek 150 000,-Kč

- kultura 300 000,-Kč
- požární plán 50 000,-Kč
Definitivní úprava rozpočtu bude dopracována do příštího zasedání ZO.

Bod 2 - Prodej pozemků
2/1 zveřejnění záměru
Obec zveřejní záměr prodeje p. p. vzniklým dělením p. p. č. 2103 – trvalý travní porost v k.ú.
Prostřední Staré Buky dle geometrického plánu č. 515/2019
- 2103/1 o výměře 1707 m2
- 2103/2 o výměře 1869 m2
- 2103/3 o výměře 1520 m2
- 2103/4 o výměře 1520 m2
- 2103/5 o výměře 1953 m2
za nabídkovou cenu 150Kč/m2
Obec zveřejní záměr prodeje pozemku k výstavbě RD v souladu s ÚP Staré Buky a jeho platným
zněním p.p. č. 2391/2 – trvalý travní porost o výměře 1562 m2 k.ú. Prostřední Staré Buky panu
Tomáši Havrdovi na základě jeho žádosti o změnu ÚP ze dne 30. 06. 2009 za cenu nezasíťovaného
pozemku ve výši 150 Kč/m2
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí uvedených v bodě 2/1
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

2/2 Věcné břemeno
Projednán návrh smlouvy s ČEZ o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.: IV.-12-2020143 Staré Buky KNN, pro p.p.č 498/4, na p.p. 1634/1 k.ú. Horní Staré Buky –
ostatní komunikace
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby s ČEZ, zapsanou pod č.j.: IV-12-2020143/VB1 na p.p. 1634/1 k.ú. Horní Staré
Buky
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 3 – Novela vyhlášky – rekreační poplatky
Na příštím zasedání bude připravena nová vyhláška k ubytovacím poplatkům a stará bude zrušena

Bod 4 – Různé
Zastupitelstvo rozhodlo o využití obecního bytu na adrese Prostřední Staré Buky 50 po panu Makešovi,
opět jako byt.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.45 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: 29. 1. 2020
Zapisovatel: Dagmar Houserová
Zápis vypracovala: Markéta Cimbotová
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

