ZÁPIS
z 10. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 21.12.2016 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 14.12.2016.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Jan Kavan
Zdeňka Vujtová
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Dále byli přítomni: p. Stuchlý, p. Petráň, p. Röthová, p. Běhoun
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven p. Vácha
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Urbanová
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Schválení rozpočtu na rok 2017
Projednání rozpočtových změn
Projednání nové obecně závazné vyhlášky
Projednání smluv o zřízení věcného břemene
Převod části pozemku u pomníku
Diskuze
Závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2017 tak, jak byl uveřejněn na
úřední desce OÚ Nové Hutě po zákonem stanovenou dobu. Po proběhnuvší diskuzi navrhl
přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce
pro rok 2017 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím,
že celkový objem příjmů i výdajů obec pro rok 2017 bude činit
3,100.000,-Kč.

Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 6/2016, 7/2016, 8/2016 a 9/2016,
která v mezidobí na základě pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu
obce pro rok 2016 dle skutečného vývoje čerpání rozpočtu.

2) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtových opatření č. 6/2016, 7/2016, 8/2016 a 9/2016 starostou
obce v souladu s přílohami tohoto usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky obce o místních
poplatcích v souladu s platnou legislativou. Uvedenou vyhláškou budou nahrazeny současné
OZV č. 1/2004 a č. 1/2012, přičemž problematika místních poplatků bude shrnuta v jediné
vyhlášce. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje vydání obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016, o místních poplatcích, v souladu
s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene umístění vedení
elektrické distribuční soustavy dle návrhu společnosti E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o nové
kabelové vedení vyvolané investicí paní Urbanové na Pláních. Náklady na zřízení vedení nesl
provozovatel el. distribuční soustavy. Navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela se společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení
věcného břemene, na základě které obec zřídí k tíži parcely č. 1316/2
v k.ú. Nové Hutě a ve prospěch provozovatele elektrické distribuční
soustavy věcné břemeno osobní služebnosti elektrického vedení,
spočívající v oprávnění provozovatele elektrické distribuční soustavy
umístiti na zatížené parcele v rozsahu, daném GP č. 379-755/2016

nové kabelové vedení NN a toto provozovat, to vše za náhradu ve výši
2.000,-Kč. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.
A zároveň zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím,
aby obec uzavřela se společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o
zřízení věcného břemene, na základě které obec zřídí k tíži parcely č.
281/7 v k.ú. Nové Hutě, ve prospěch provozovatele elektrické
distribuční soustavy, věcné břemeno osobní služebnosti elektrického
vedení, spočívající v oprávnění provozovatele elektrické distribuční
soustavy, umístit na zatížené parcele nové kabelové vedení NN a toto
provozovat. To vše za náhradu ve výši 500,- Kč. Návrh smlouvy je
přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s návrhem Biskupství českobudějovického, na základě kterého by
biskupství darovalo do majetku obce část pozemku č. 325/4 v k.ú. Nové Hutě za účelem
údržby a oprav pomníku, který se na uvedené části pozemku nachází. V případě, že s tím ZO
vysloví souhlas, nechá obec část pozemku č. 325/4 geometricky zaměřit v souladu s návrhem
biskupství a posléze dojde ke schválení převodu a podpisu darovací smlouvy. Náklady na
údržbu pomníku i náklady na administraci a spolufinancování dotace ponese obec. Navrhl
přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě souhlasí s tím, aby obec jednala
s Biskupstvím českobudějovickým o bezúplatném převodu části
pozemku č. 325/4 v k.ú. Nové Hutě, blíže specifikované v plánku,
který je přílohou usnesení, a tento dar následně přijala s tím, že obec
ponese náklady na geometrické zaměření dané části pozemku a
následné náklady spojené s bezúplatným převodem (sepis smlouvy,
správní poplatky).
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 7)
V rámci tohoto bodu seznámil starosta přítomné s tím, že dne 27.12.2016 se v 19:00 uskuteční
vánoční koncert. Dále bylo jednáno o podobě budoucí obecní komunikace k panu Běhounovi
s tím, že tato by měla mít v šíři 4 m na místo původně plánovaných 6 m.

Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:30.
............................................................
zapisovatel

...........................................................
ověřovatel

............................................................
starosta

