ZÁPIS

ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 27.2.2013 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 20.2.2013.
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. Petráň, p. Kunc st.,p. Sitterová, p. Sládek
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni p. Sitterová, p. Stuchlý
Zapisovatelem jednání ZO byl stanoven JUDr. Tomáš Samek
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
schválení rozpočtové změny
návrh změny územního plánu Nové Hutě č. 5
schválení směrnice o veřejných zakázkách
zadání výběrového řízení na výběr projektanta – nový územní plán
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 tím, že je zapotřebí přijmout změnu rozpočtu obce na základě
skutečných výsledků hospodaření.
Následně proto navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje změnu č. 1)
rozpočtu obce pro rok 2013. Podrobný 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 výsledkem veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Nové
Hutě a s jejím návrhem tak, jak byl zpracován pořizovatelem.
Následně starosta navrhl schválení návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Nové Hutě ve znění dle návrhu,
který tvoří přílohu zápisu:

2) 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 Změny č.5 ÚPSÚ Nové
Hutě.
II. konstatuje, že návrh Změny č. 5 ÚPSÚ Nové Hutě není
v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 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 ze
dne 19.1.2011 č.j. KÚJCK 1018/2010 OREG/2
III. podle ust. § 54 odst. 2 stavebního řádu a §§ 171 až 174
správního řádu schvaluje a vydává Změnu č.4 ÚPSÚ Nové
Hutě formou opatření obecné povahy č. 1/2013 v souladu
s návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení
IV. ukládá starostovi obce Nové Hutě zajistit prostřednictvím
pořizovatele:
1. uložení dokumentace Změny č. 5 ÚPSÚ Nové Hutě,
včetně dokladů o jeho pořizování u pořizovatele;
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace Změny č. 5 ÚPSÚ
Nové Hutě, opatřených záznamem o účinnosti příslušnému
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému
úřadu;
3. zveřejnění, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
údajů o vydané Změně č. 5 ÚPSÚ Nové Hutě na
internetových stránkách obce – elektronické úřední desce
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
V rámci uvedeného bodu starosta seznámil přítomné s nutností přijetí pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Seznámil přítomné s návrhem, který byl zpracován ve
spolupráci s právníkem obce. Po diskuzi navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Nové Hutě v souladu
s návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
V rámci uvedeného bodu starosta seznámil přítomné s nutností vybrat zhotovitele nového
územního plánu obce. Navrhl, aby na výběr zhotovitele bylo vypsáno zadávací řízení
v souladu se schválenými pravidly. Po diskuzi navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s vyhlášením
zadávacího řízení na výběr zhotovitele nového územního plánu obce autorizovaného architekta nebo projektanta.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
V rámci uvedeného bodu starosta seznámil přítomné s návrhem zadání územních studií lokalit
a), b) a i) ÚPNSÚ Nové Hutě, zpracovaných Ing. Roudnickou. Navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že
a. bere na vědomí a souhlasí s návrhy zadání územních studií
lokalit a), b) a i) ÚPNSÚ Nové Hutě v souladu s dokumentací,
která je přílohou tohoto usnesení,
b. ve smyslu ust. § 30 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění (dále jen „stavební řád“) souhlasí s tím, aby pořizovatel
podmínil pořízení uvedených územních studií úplnou úhradou
nákladů na jejich pořízení ze strany osob, z jejichž podnětu
jsou územní studie pořizovány

c. souhlasí s tím, aby pořizovatelem územních studií byl ve smyslu
ust. § 6 odst. 2 stavebního řádu Obecní úřad Nové Hutě, který
bude územně plánovací činnost při pořizování územních studií
ve smyslu ust. § 24 odst. 1 stavebního řádu vykonávat
prostřednictvím Ing. Hany Rudnické
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 7)
Pan Stuchlý navrhl vydávat zpravodaj čtvrtletně aby byli občané lépe informováni a více
informačních nástěnek.
Ing. Kunc měl připomínky k protahování.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v ………………. hod.

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

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

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

