
Obecní úřad Buková u Příbramě 109 
262 23 Jince, IČO 00242012, tel. 318 625 507 

mobil 725 021 723, e-mail: obecniuradbukova@seznam.cz 

Věc: Zápis ze zasedání OÚ obce Buková u Příbramě dne 30.10.2019  
od 19:00 h. Zápis č. 13. 

Na zasedání zastupitelstva obce bylo přítomno všech 5 členů zastupitelstva obce 
(Rampová Renata, Peták Jaroslav, Urbánek Pavel, Hergottová Ivana, Pomahač Petr). 

Ověřovatelé zápisu: Urbánek Pavel, Pomahač Petr 

Zapisovatel: Hergottová Ivana 

Program: 

1. Zahájení 
2. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu 
3. Seznámení s programem 
4. ČEZ Distribuce a. s. – projekt stavby 
5. ČEZ Distribuce a. s. – smlouva o smlouvě budoucí 
6. Stanovisko k možnosti nabytí vlastnického práva k pozemku par. č. 258/16 
7. Obecně závažná vyhláška č. 1/2019 
8. Obecně závažná vyhláška č. 2/2019 
9. Mikulášská nadílka 
10. Diskuze 
11. Poděkování 
12.  Závěr 

 

K bodu 1: Jednání zahájila starostka R. Rampová a konstatovala, že je přítomno všech 
pět členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. 

K bodu 2: Přednášející navrhl určit ověřovatele zápisu p. P. Urbánka a p. P. Pomahače  
a zapisovatelku p. I. Hergottovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě určují ověřovatele zápisu  
p. P. Urbánka, p. P. Pomahače a zapisovatelku p. I. Hergottovou. 

Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 



K bodu 3: Paní starostka seznámila členy OÚ s návrhem programu. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě schvalují uvedený program 
zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

K bodu 4: Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby s následnou realizací  
K. Ú. Buková u Příbramě, který je ve vlastnictví obce. Realizace nového 
přípojného místa pro připojení objektů na par. č. 187/25 a 187/10. Pozemek 
cesty par. č. 518/2 bude dotčen pokládkou nového kabele vedení NN 
v hloubce min. 80 cm o celkové délce cca 13 bm. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě souhlasí s projektem stavby. 

Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

K bodu 5: Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Dohoda 
o umístění stavby TV. 12-6024798/2, přípojku NN pro par. č. 411/42.  

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě souhlasí se smlouvou o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

K bodu 6: Po prostudování materiálu vypracovaného advokátem Mgr. J. K. k možnosti 
vlastnického práva k pozemku par. č. 258/16 jsou zastupitelé proti převzetí 
cesty. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě nesouhlasí s převzetím cesty 
258/16. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 



K bodu 7: Projednání obecné závažné vyhlášky č. 1/2019, která se týká požárního řádu 
obce. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě schvalují vyhlášku č. 1/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 členi Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

K bodu 8: Projednání obecně závažné vyhlášky č. 2/2019 o zabezpečení PO při akcích, 
kterých se zúčastní větší počet osob. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě schvalují vyhlášku č. 2/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

K bodu 9: Předsedkyně KK nás seznámila s přípravami Mikulášské nadílky spojené 
s rozsvícením vánočního stromku, která se uskuteční 01.12.2019 v 17 h na 
návsi. 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Buková u Příbramě souhlasí s přípravou  
a uskutečněním akce Mikulášská nadílka. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 členů Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

K bodu 10: P. starostka nás nadále informovala o umístění kontejnerů na nebezpečný  
a objemný odpad ve dnech 12.11. – 14.11.2019 v areálu OÚ, o dalších 
jednáních mezi obcí a chatovou oblastí Vackov, pozitivně hodnotila akci 
„Čtyřmezí,“ o čekárně na Vršku, stále nemáme vyjádření od silnic apod. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11: Paní starosta poděkovala všem přítomným za účast. 

 

K bodu 12: Paní starostka ukončila zasedání ve 21:30 h. 

 

 

Ověřovatelé: p. Urbánek P. 

 p. Pomahač P. 

Zapisovatel:  p. Hergottová I. 

Starostka:  p. Rampová R. 

V Bukové u Příbramě dne 30.10.2019 


