ZÁPIS
ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 20.12.2017 v Nových
Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 13.12.2017.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Hálová
Jan Kavan
Zdena Vujtová
Věra Tomášková
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Dále byli přítomni: p. Petráň, p. Sitterová, p. Rothová, p. Stuchlý, p. Samek
Ověřovatelem zápisu byla ustanovena p. Petráň
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)

zahájení
projednání rozpočtových změn
schválení rozpočtu na rok 2018
schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle nového nařízení
vlády
5) nabídka zpracování a uveřejnění prezentace obce na Plzeň TV a Relax TV
6) projednání věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
7) smlouva o zajištění sběru odpadů
8) schválení ÚP Obce Nové Hutě
9) diskuze
10) 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 rozpočtovými opatřeními č. 8/2017 až 11/2017, 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. 8/2017, č. 9/2017 č. 10/2017 a č. 11/2017
starostou obce v souladu s přílohou tohoto usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2019
– 2023 tak, jak by po zákonem stanovenou dobu uveřejněn na úřední desce OÚ Nové Hutě.
Následně navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce Nové Hutě pro období let 2019 až 2023
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Starosta dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2018 v souladu s přílohou
zápisu tak, jak byl uveřejněn na úřední desce OÚ Nové Hutě po zákonem stanovenou dobu.
Posléze navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje rozpočet pbce
pro rok 2018 v souladu s návrhem, který je přílohou tohoto usnesení
s tím, že celkový objem příjmů rozpočtu obce pro rok 2018 činí
3,600.000,-Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 2018
činí 4,600.000,-Kč. Objem financování rozpočtu obce pro rok 2018
činí 1,000.000,-Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že
schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření obce za
minulá rozpočtová období.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s tím, že v důsledku novely zákona č. 128/2000 Sb. došlo
k vydání nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým byly nově stanoveny výše odměn pro
zastupitele územních samosprávných celků. Po krátké diskuzi navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že s účinností k 1.1.2018
schvaluje výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. následujícím způsobem:
a. starosta obce 21.899,-Kč měsíčně
b. místostarosta obce 19.709,-Kč měsíčně
c. člen zastupitelstva obce, člen nebo předseda výboru, komise
nebo zvláštního orgánu obce 1.095,-Kč měsíčně.
Zastupitelstvo dále ve smyslu ust. § 74 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1.1.2018, rozhodlo, že v případě souběhu výkonu
více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za
tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti TPMC s.r.o. na zpracování propagačního
spotu o obci Nové Hutě a jeho odvysílání v TV Plzeň a Relax TV. Po proběhnuvší diskuzi
navrhl starosta přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela se společností TPMC s.r.o. smlouvu, na základě které
uvedená společnost pro obec zpracuje komerční prezentaci obce a
zajistí její uveřejnění v TV Plzeň a TV Relax v rozsahu daném
nabídkou uvedené společnosti, to vše za cenu ve výši 20.000,-Kč bez
DPH s tím, že obci bude v rámci uvedené ceny poskytnuta licence
k užití předmětného díla.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí a společností KODREA s.r.o., týkající se umístění a provozování
kanalizačního vedení na pozemcích obce č. 596/3, 596/8, 596/9, 1195/24 v k.ú. Nové Hutě.
Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela se společností KODREA s.r.o. smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě, na základě které obec zřídí
k tíži parcel č. 596/3, 596/8, 596/9 a 1195/24 v k.ú. Nové Hutě
v souladu s GP č. 395-173/2017 a ve prospěch parcel č. st. 268, č. st.

269, č. st. 270, č. st. 271, 487/2, č. 487/4, č. 487/5, vše v k.ú. Nové Hutě
služebnost umístění a vedení kanalizačního vedení s právem zřídit,
mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné
zařízení, to vše za náhradu ve výši 4.000,-Kč. Návrh smlouvy je
přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o o zajištění sběru odpadů mezi obcí a
společností Městské služby Vimperk s.r.o. Oproti předchozím obdobím obsahuje smlouva
aktualizace cen za svoz odpadu z území obce. Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí
usnesení:

7) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela se společností Městské služby Vimperk s.r.o. smlouvu o
zajištění sběru odpadů v souladu s návrhem, který je přílohou
usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 8)
Starosta seznámil přítomné s konečným návrhem územního plánu upraveným na základě
výsledků veřejných projednání a následných námitek a připomínek. V současné době zbývá
vypořádat pouze poslední vznesenou námitku ze strany společnosti WKNH s.r.o., kterou však
pořizovatel považuje za nedůvodnou. Po vypořádání uvedené námitky bude možné vydat
územní plán jako celek tak, aby byly splněny podmínky dotace, poskytnuté Jihočeským
krajem. Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

8) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že
a. bere na vědomí informaci o návrhu rozhodnutí o námitkách
vznesených v rámci veřejného projednání návrhu územního
plánu obce Nové Hutě a stanoviscích dotčených orgánů,
b. zamítá námitky, uplatněné vůči návrhu územního plánu obce
Nové Hutě společností WKNH s.r.o., se sídlem K Zeleným
domkům 1715, Praha 4 – Kunratice jakožto vlastníka pozemku
parc. č. 705/4 a st. parcely č. 317 v k.ú. Nové Hutě
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0

Návrh byl přijat

9) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě jako věcně příslušný orgán podle ust.
§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění rozhodlo,
že
I. bere na vědomí dokumentaci Návrhu ÚP Nové Hutě,
II. konstatuje, že návrh ÚP Nové Hutě není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací
vydanou Jihočeským krajem (ZÚR Jihočeského kraje), se
stanovisky dotčených orgánů a výsledky řešení rozporů a
není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic,
III. podle ust. § 54 odst. 2 stavebního řádu a §§ 171 až 174
správního řádu schvaluje a vydává ÚP Nové Hutě formou
opatření obecné povahy č. 1/2017 v souladu s návrhem,
který tvoří přílohu tohoto usnesení
IV. ukládá starostovi obce Nové Hutě zajistit prostřednictvím
pořizovatele:
1. uložení dokumentace ÚP Nové Hutě, včetně dokladů o
jeho pořizování u pořizovatele;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Nové Hutě,
opatřených záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu
úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
3. zveřejnění, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
údajů o vydaném ÚP Nové Hutě na internetových stránkách
obce – elektronické úřední desce
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:45.
............................................................
zapisovatel

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

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

