Obec Staré Buky
Zastupitelstvo obce Staré Buky

Zápis 8–021
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 4. 11. 2021
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 27. 10.
2021 do 04. 11. 2021. 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). Hosté: viz. Prezenční listina – Příloha č. 1
Předsedající určil ověřovateli zápisu M. Křivskou, J. Mejvalda a zapisovatelem Dagmar Houserovou.
Schválení programu:
Původní program byl rozšířen a jako bod č. 1 byla zařazena žádost projektanta HaS Stavby o projednání
povolení sjezdu k č.p. 42
Návrh usnesení k programu: Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje následující program zasedání:
1) Centrum - Zámeček
2) Žádost o změnu ÚP
3) Dodatek smlouvy na svoz odpadů
4) Směna pozemků s Lesy ČR
5) Různé
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 1 – Centrum - Zámeček
Zasedání se zúčastnil Ing. Měchura a arch. Toman kteří seznámili zastupitelstvo s návrhem na
vypracování studie na harmonogram řešení rekonstrukce celého areálu zámečku. Pro zadání je nutné
seznámení se skutečným fyzickým stavem lokality a priority obce pro její využití. Následně byla
dohodnuta společná schůzka 17. 11. ve 13 hodin

Bod 2 – Žádost o změnu ÚP
Zastupitelstvo projednalo další žádost o změnu ÚP na p.p.č. 605/1 v katastrálním území Horní Staré
Buky, kterou podal vlastník pozemku paní Eva Bornová. Podkladem k rozhodnutí bylo vyhodnocení
žádosti o pořízení změny Odborem rozvoje města, MUTN č.j. 90949/2021, ze dne 8. 10. 2021.
Vzhledem k faktickému stavu, že v platném územním plánu obce Staré Buky je ještě dostatek míst pro
umístění RD, které nejsou ještě zcela využity a vzhledem k nevhodnému dopravnímu napojení lokality,
odbor rozvoje považuje rozšíření výstavby za nevhodné. Zastupitelstvo obce Staré Buky z těchto
důvodů nesouhlasí se zařazením tohoto návrhu na pořízení změny ÚP Staré Buky. Ze stejných důvodů,
při zasedání 7- 021 dne 30. 9. 2021, zamítlo žádost o pořízení změny ÚP panu Z. V.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Staré Buky nesouhlasí se zařazením žádosti paní Evy Bornové na změnu využití
p.p.č. 605/1 v k.ú. Horní Staré Buky, z plochy zemědělské na plochu určenou k bydlení v RD.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Bod 3 - Dodatek smlouvy na svoz odpadů
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou
TRANSPORT Trutnov s.r.o. - navýšení ceny o částku 15 204,-Kč/bez DPH.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Staré Buky souhlasí s dodatkem č. 14 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
s firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod 4 – Směna pozemků s Lesy ČR
zastupitelstvo projednalo návrh pozemků ke směně s Lesy ČR potřebných pro zajištění
přístupu k nemovitostem a k manipulaci se dřevem.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Staré Buky souhlasí se směnou pozemků p.č. 2319 ostatní plocha o výměře 156
m2, p.č. 2321 ost. plocha o výměře 15 m2, p.č. 2323 ost. plocha o výměře 83 m2 k.ú. PSB, a p.č. 1257
lesní pozemek o výměře 1556 m2 k.ú. HSB ve vlastnictví obce Staré Buky, za pozemkovou p.č. 2056/2
lesní pozemek o výměře 772 m2 a p.č. 2606 ostatní plocha o výměře 321 m2 k. ú. PSB, ve vlastnictví
Lesů ČR.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Bod 5 – Různé
-

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Usnesením Okresního soudu v Trutnově k žalobě č.j. 14 C
137/2021-32 – podané Doc. Ing. Jitkou Beránkovou, PhD. a Milanem Beránkem oba zastoupení
advokátem Mgr. Petrem Kubíčkem pro: zřízení služebnosti nezbytné cesty.
Návrh usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Staré Buky pověřuje starostu obce jednáním s advokátní kanceláří o
zastupování u Okresního soudu v Trutnově, při všech jednáních v záležitosti žaloby č.j. č.j. 14
C 137/2021-32
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
-

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly veřejné sbírky na Opravu a restaurování
interiéru kostela sv. Anny ve Starých Bukách. Výtěžek sbírky ve výši 56 561,00 Kč. Nutno podat
žádost KUKHK o prodloužení konečného využití výtěžku sbírky.

-

Předsedajicí informoval přítomné o stavu dědického řízení po panu Františku Bohatém a
Jaroslavu Daníčkovi. Vyslovil nespokojenost s jednáním státního notáře – neinformovanost o
průběhu, ukončení a rozhodnutí vzhledem k blokaci bytů po výše jmenovaných.

-

Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej p.p.č. 2542 – zahrada o výměře 398 m2 k.ú. PSB
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Staré Buky schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2542 – zahrada o
výměře 398 m2 k.ú. PSB.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

-

Přítomný předseda MS Staré Buky p. Šípek informoval zastupitele o činnosti spolku,
konstatoval dobrou vzájemnou spolupráci s obcí a poděkoval za poskytnutí daru na zakoupení
traktoru.

Zasedání bylo ukončeno ve 21.00 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2021
Zapisovatel: Dagmar Houserová
Zápis vypracovala: Markéta Cimbotová

Ověřovatelé: ..............................................

Starosta: ............................................

