Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky
Zápis 3 - 020
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 17. 4. 2020, v době nouzového
stavu v prostorách zahrady OÚ.
Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 hodin
starostou obce Bischofem („dále jako „předsedající“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo
elektronicky svoláno z důvodu akutního řešení několika aktuálních záležitostí. 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 M. Křivskou, M. Horna a zapisovatelem Dagmar Houserovou.
Schválení programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Změna č. 3 ÚP – zpoplatnění zhotovení
2) SOD – restaurování mohyly
3) Střecha zámeček
4) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Bod 1 – Změna č. 3 ÚP – zpoplatnění zhotovení
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dofinancování vyhotovení Změny č. 3 ÚP Staré Buky.
Z celkové sumy 67 000,-Kč uhradí obec částku 27 000,-Kč, zbylá částka bude rozdělena rovným dílem
mezi 4 žadatele o změnu. Každý žadatel uhradí částku 10 000,-Kč, na účet obce 8126 601/0100, do
deseti dnů po obdržení oznámení. Pokud částka nebude v daném termínu uhrazena, nebude změna
konkrétního žadatele schválena.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje úhradu za zhotovení Změny č. 3 ÚP Staré Buky, ve výši
10 000,-Kč od každého žadatele. Při nesplnění této podmínky nebude změna konkrétního žadatele
schválena.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 2 - SOD – restaurování mohyly
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběru dodavatele díla „Oprava pomníku obětem I.
Světové války“. Výběr provedl administrátor dotace Novoborské dotační centrum z.s.
Nejnižší cena celého díla 648.172,80 Kč – MgA. Miroslav Žán, Bratronice 28, 273 63 Bratronice
Dotace MNO: 360 000,-Kč
Podíl obce: 288 172,80 Kč
Zastupitelstvo schválilo navrženou smlouvu o dílo a pověřilo starostu jejím podpisem.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběru dodavatele díla „Oprava pomníku obětem I. Světové
války“ a pověřuje starostu podpisem SOD.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 3 – Střecha zámeček
Zastupitelstvo bylo předem písemně seznámeno s projektem a rozpočtem na opravu střechy zámečku.
Předsedající přítomné vyzval k vypracování návrhu na dodavatelské firmy, které budou osloveny
k nabídce na realizaci tohoto díla.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu přípravou řízení na výběr dodavatele díla:“ Nová
střešní krytina čp. 41 na p. č. 1/2 Prostřední Staré Buky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Bod 4 - Různé
-

Předsedající projednal s přítomnými závěr odvolání obce ke Krajskému úřadu ohledně
rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby před dokončením – komunikace Bungalov.
Přítomní zastupitelé rozhodli tuto záležitost předat právníkovi k zastupování obce v podání
žaloby proti rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání obce proti dodatečnému povolení stavby
v té podobě, která se liší od předchozího povolení a územního rozhodnutí
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo schvaluje zastupování obce v podání žaloby proti rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání
obce proti dodatečnému povolení stavby v té podobě, která se liší od předchozího povolení a územního
rozhodnutí, advokátní kanceláří Pavel Uhl, advokát.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
-

-

Zastupitelstvo projednalo předběžný rozpočet na zasíťování pozemků určených k zástavbě RD
výstavbou vrtaných studní s rozvodem vody, kde částka pro jednotlivé lokality dosahuje výše
cca 1,2 mil. Kč bez DPH. Jelikož cena pozemků byla stanovena jako nezasíťovaných a některé
již byly za tuto cenu prodány, odstoupilo zastupitelstvo od záměru zasíťování a jednotliví
stavebníci musí zásobování vodou řešit individuálně.
Předsedající informoval o podání žádostí ČEZ Distribuce o zasíťování jednotlivých lokalit
elektrickou energií.
Zastupitelstvo schválilo výměnu oken ve vstupní přístavbě k OÚ v rámci opravy přízemního
bytu.

Zasedání bylo ukončeno v 19 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: 20. 4. 2020
Zapisovatel: Dagmar Houserová
Zápis vypracoval: Bischof
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................
Starosta: ..............................................

