ZÁPIS

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 3.10.2012 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 24.9.2012.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Zdena Vujtová
Jitka Urbanová
Věra Tomášková
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Přítomní hosté: p. Stuchlý, p. Petráš, p. Kunc, p. Sládek, p. Petráň
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni p. Vujtová, J. Stuchlý
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena paní Věra Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Schválení rozpočtové změny
Schválení zadání nového územního plánu
Schválení protokolu o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku MR –
dětské hřiště H1, H2
schválení protokolu o jednání hodnotící komise na prodej traktoru s frézou
schválení podmínek výběrového řízení na výběr architekta pro zpracování
nového ÚP
výběr dodavatele pro úklid sněhu
Diskuze
Závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil přítomné s tím, že je zapotřebí přijmout změnu rozpočtu obce na základě
skutečných výsledků hospodaření a to tím způsobem že dojde ke změně využití stávajícího
objemu rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu.
Následně proto navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje změnu č. 3)
rozpočtu obce pro rok 2012 tím způsobem, že na straně výdajů ani
příjmů se objem rozpočtu obce pro rok 2012 nezmění. Podobný
položkový rozpis rozpočtového opatření je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s vypracovanými podklady pro zadání nového územního plánu
obce zpracované pořizovatelem – MěÚ Vimperk. Po proběhnuvší diskuzi následně navrhl
přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo jako věcně a místně
příslušný orgán podle ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
v platném znění schvaluje zadání územního plánu obce Nové Hutě
v souladu s dokumentací, která tvoří přílohu tohoto usnesení a která
byla zpracována pořizovatelem, Městským úřadem Vimperk, po
projednání s dotčenými orgány státní správy.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s protokolem o e´jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele
díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – zhotovení dětského hřiště. NA základě
výsledků jednání HK navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo na základě výsledků
hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů hodnotící komisí, že
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a společností LUNA
Progress s.r.o., se sídlem Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602,
na základě které uvedená společnost provede pro obce dílo „Nové
Hutě – dětské hřiště H1 a H2“ v podobě a rozsahu dle nabídky, která
tvoří přílohu tohoto usnesení, a to za celkovou cenu díla ve výši
426.290,-Kč bez DPH.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s protokolem o jednání hodnotící komise na posouzení nabídek
zájemců o odkoupení obecního traktoru a frézou. Na základě výsledků hodnocení navrhl
přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že na základě hodnocení
nabídek jednotlivých zájemců hodnotící komisí schvaluje uzavření
kupní smlouvy mezi obcí a společností Statek Nový Svět, s.r.o., se
sídlem Nový Svět 50, 384 92 Borová Lada, IČ: 26113929, na základě
které obec prodá uvedené společnosti čelní nakladač tov. zn. NH5-040
s lopatou BD 135 a frézu SFT Zetor 7245 za celkovou kupní cenu ve
výši 145.200,-Kč.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s nutností vybrat zpracovatele územního plánu obce. Navrhl, aby
byla jmenována hodnotící komise. Následně navrhl přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje hodnotící
komisi na výběr zpracovatele dokumentace územního plánu obce ve
složení Jitka Urbanová, Ing. Marcela Šebelíková, Ing. Miroslav
Sládek.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou na úklid sněhu pro obec. Současný dodavatel služeb je
Statek Nový Svět, s.r.o., služby nabídl i pan Petráň. Bylo dohodnuto, že prozatím nebudou
smluvní vztahy měněny.

k bodu 8)
Během následné diskuze požádal pan Stuchlý, aby jeho pozemek byl v rámci nového ÚP
zachován jako zemědělská půda.
Následně pan Petráš vznesl připomínky k odvozu odpadu a čistotě obce.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve …….. hod.

............................................................
zapisovatel

...........................................................
ověřovatelé

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

