Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky
Zápis 2 - 020
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 27. 2. 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 19. 02. 2020 do 27. 02.
2020. 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, H. Mejvalda a zapisovatelem Dagmar Houserovou.
Schválení programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Rozpočet 2020 - schválení
2) Prodej pozemků
3) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Bod 1 – rozpočet 2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem na rok 2020
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje rozpočet na rok 2020
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 - Prodej pozemků
Pan arch. Smilnický seznámil zastupitele s úpravami nových stavebních pozemků ohledně přístupu.
Bude upravena výměra pozemků zástavba Z11 z důvodu odvodnění, na pozemkové parcele 2103/5
bude umístěn vsak s přepadem.
2/1 na pozemkovou parcelu č. 2103/1 v k.ú. Prostřední Staré Buky o výměře 1714 m3, obec obdržela
tři žádosti o prodej, prodej bude realizován obálkovou metodou, termín vyjádření zájemců je stanoven
do 20.03.2020, otevírání obálek proběhne 26.03.2020 na obecním úřadě ve Starých Bukách
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku obálkovou metodou
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
2/2 Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje po zveřejnění záměru č. 1-020 prodej pozemkových
parcel vzniklým dělením p.p. č. 2103 - trvalý travní porost o výměře 9597 m2 v katastrálním území
Prostřední Staré Buky a p.p. č. 2391/2 trvalý travní porost o výměře 1567 m2 v katastrálním území
Prostřední Staré Buky za nabídkovou cenu 150Kč/m2

- p.p. č. 2103/2 o výměře 1869 m2 panu Gabrielovi
-p.p. č. 2103/3 o výměře 1653 m2 – paní Nikole a Denise Jiráskové
- p.p. č. 2103/4 o výměře 1520 m2 – panu Tomáši Nýdrlovi
-p.p. č. 2103/5 o výměře 1953 m2 – panu Michalovi Skvrnovi – zde proběhne jednání o změně
geometrického plánu z důvodu umístění vsaku
Vlastníkům bude nabídnuta možnost vybudování vodovodního vrtu obcí, zájemci by se napojili
přípojkami ve vlastní režii (cena bude rozpočítána)
- p.p. č. 2391/2 o výměře 1567 – panu Tomáši Havrdovi
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkových parcel konkrétním vlastníkům
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
2/3 byla přijata žádost paní PaedDr. Veselé Růženy a pana Ing. Krýza Reného o prodej p.p. č. 681/9 o
výměře 1440 m2 v katastrálním území Prostřední Staré Buky za účelem výstavby RD.
Zároveň byla přijata žádost o slevu z běžné částky 150Kč/m2 z důvodu znehodnocení pozemku
vedením vysokého napětí, kdy je část pozemku zasažena ochranným pásmem VN cca 490 m2.
Zastupitelstvo navrhuje snížit cenu na 140Kč/m2 a zveřejní záměr prodeje pozemku.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje snížení ceny na 140/m2 a schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Bod 3 – Různé
3/1 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Staré Buky, z.s.
Zastupitelstvo projednalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Staré Buky, z. s. ve výši
200.000 Kč
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Staré
Buky, z. s. ve výši 200.000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
3/2 Žádost o poskytnutí sponzorského daru
Zastupitelstvo projednalo žádost o sponzorský dar pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z. s.
Okresní myslivecký spolek Trutnov, kteří byli pověřeni uspořádáním celostátní kynologické akce
národního významu 46. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, ve dnech 29. - 30. 8. 2020, která proběhne
i v našem katastru.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje částku 20.000 Kč formou darovací smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

3/3
Zastupitelstvo se dohodlo na zvýšení porodného na 10.000 Kč pro děti narozené od 1. 3. 2020 a na
zvýšení pohřebného na 5.000 Kč od 1. 3. 2020 pro občany s trvalým pobytem v obci
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo schvaluje:
zvýšení porodného na 10.000 Kč
zvýšení pohřebného na 5.000 Kč
s platností od 1. 3. 2020
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
3/4
Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventurou v lese
3/5 Přestupky – nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les, nepovolené bagrování
- Zastupitelé byli seznámeni s událostmi, které starosta byl nucen řešit ve spolupráci s Inspekcí
životního prostředí. Došlo k nepovolenému kácení stromů rostoucích mimo les a zapojených porostů
dřevin v biokoridoru a v lokálním biocentru na p. p. č. 1262 a 1254/2 v katastrálním území Dolní Staré
Buky. Bude vydáno úřední rozhodnutí.
- V Horních Starých Bukách na přístupu k domu čp. 146 došlo odbagrování zeminy na pozemcích obce
a pozemkového fondu bez vydaného povolení. Odbor životního prostředí a stavební úřad Trutnov
zahájil řízení s vlastníky.
3/6
Státní pozemkový úřad KHK podal žádost o kácení stromů na p. p. č. 1630/1 v katastru Horní Staré
Buky, žádost byla posouzena Agenturou ochrany přírody a kácení nedoporučuje.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.20. hodin. Zápis byl vyhotoven dne: 09. 03. 2020
Zapisovatel: Dagmar Houserová
Zápis vypracovala: Markéta Cimbotová
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

