ZÁPIS
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 23.6.2017 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 14.6.2017.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Jan Kavan
Věra Tomášková
Jednání bylo zahájeno v 11:00 hod.
Dále byli přítomni: p. Kuncová, p. Sládek, p. Stuchlý, p. Petráň
Ověřovatelem zápisu byla ustanovena p. Urbanová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Projednání rozpočtových změn
schválení závěrečného účtu
schválení účetní závěrky
výběr varianty návrhu ÚP Nové Hutě - ČOV
projednání příspěvku na sněžné dělo
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 rozpočtovými opatřeními č. 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017,
které v mezidobí na základě pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu
obce pro rok 2017 dle skutečného vývoje čerpání rozpočtu.

1) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtových opatření č. 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017 starostou
obce v souladu s přílohou tohoto usnesení.
Následně bylo hlasováno:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2016 a s výsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 auditním orgánem Krajského úřadu Jihočeského
kraje. Posléze navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a schvaluje
závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2016
s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního
celku Obce Nové Hutě za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti. Zastupitelstvo Obce
Nové Hutě rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o
přijetí následujících opatření k nápravě chyb a nedostatků:
a. předmětná smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele
včetně všech dodatků a obec zároveň zajistí, aby všechny
uzavřené smlouvy podléhající povinnosti uveřejnění podle
zákona č. 134/2016 Sb. byly řádně uveřejňovány na profilu
zadavatele Obce Nové Hutě
b. bude prováděna průběžná i následná kontrola činnosti orgánu
veřejné správy v rámci obecního úřadu
c. v inventurních soupisech bude zaznamenán skutečný stav
majetku a závazků obce
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JčK
zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném
znění do 30. 6. 2018.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2016. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku
Obce Nové Hutě za rok 2016 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje
její hospodaření v tomto roce.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Starosta dále informoval přítomné o předložených variantních návrzích odkanalizování obce
pro potřeby zpracování návrhu ÚP obce pořizovatelem. Na základě proběhnuvší diskuze a
v souladu se stanovisky DOS navrhl starosta přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že pro potřeby zpracování
návrhu Územního plánu Obce Nové Hutě pořizovatelem územního
plánu bude postupováno v souladu s variantou řešení označenou „D“
ve výkresové a textové části současného návrhu ÚP.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
Všichni přítomní zastupitelé se rozhodli odložit projednání tohoto bodu na některé z dalších
jednání ZO.

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s dosavadním stavem jednání ohledně vyřešení majetkoprávních
vztahů k vodovodnímu řadu na území obce mezi obcí a společností Agro Rašelina s.r.o.
V současné době je zpracován a právními zástupci předběžně odsouhlasen návrh kupní
smlouvy, na základě které by uvedená společnost převedla do majetku obce vodovodní řad od
vyústění z hlavního řadu společnosti, a to za 1,-Kč. Nyní se jedná o podobě smlouvy o
připojení vodovodního řadu obce na vodovodní řad a zdroje vody v majetku společnosti Agro
Rašelina s.r.o.
Starosta dále seznámil přítomné s tím, že k možnosti regulace dopravy na komunikaci Pláně –
Nové Hutě je potřeba potvrdit, že nejde o MK sloužící k běžné dopravě, ale plní komunikační
potřeby pouze ve vztahu k vlastníkům tam se nacházejících nemovitostí a pozemků, případně
jako turistická stezka. Navrhl přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že obec učiní prohlášení o
účelu pozemní komunikace spojující části obce Nové Hutě a Pláně,
přičemž učiní nesporným, že uvedená komunikace slouží pouze pro
potřeby obsluhy tam se nacházejících budov a k přístupu na
zemědělské pozemky a že tato komunikace plní funkci turistické
trasy.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Následně starosta seznámil přítomné s průběhem příprav publikace Nové Hutě – Kaltenbach.

Následně bylo jednání ZO ukončeno v ..........................
............................................................
zapisovatel

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

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

