ZÁPIS

ze 15. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 11.4.2013 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 28.3.2013.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Zdena Vujtová
Jitka Urbanová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 10:20 hod.
Přítomní hosté: p. Stuchlý, p. Petráň, p. Vujta
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni p. Vácha, p. Vujtová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena J. Urbanová
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1) Zahájení
2) Výběr zhotovitele – projektanta, na nový územní plán obce Nové Hutě dle
doporučení hodnotící komise
3) schválení rozpočtové změny
4) diskuze
5) 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 výsledky výběrového řízení na výběr zhotovitele nového
územního plánu obce. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo za přítomnosti komise
ve složení Ing. Sládek, p. Tomášková, p. Urbanová dne 27.3.2013. Bylo doručeno 5 nabídek,
z toho jedna byla vyřazena, neboť její obsah neodpovídal zadání veřejné zakázky.
Následně proto navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že na základě hodnocení
nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele veřejné
zakázky „Nové Hutě – nový územní plán, výběr zpracovatele –

projektanta“ vybralo jako nejvhodnější nabídku uchazeče SOBIG
s.r.o. se sídlem Lannova 32, České Budějovice, IČ: 26034751.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec s uvedenou společností
uzavřela v intencích podané nabídky smlouvu o dílo, přičemž
jednáním o uzavření smlouvy a jejím uzavřením pověřuje starostu
obce.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s nutností přijetí rozpočtové změny č. 2.
Následně starosta navrhl přijetí usnesení:

I. Zastupitelstvo Obce Nové Hutě schvaluje rozpočtovou změnu č.
2/2013 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 4)
V rámci uvedeného bodu proběhla diskuze ohledně potřeby nové informační tabule na OÚ a
dále byla projednána možnost uzavření nové smlouvy o svozu KO.
Bylo rovněž upozorněno na nutnost provedení oprav kontejnerů na tříděný odpad a výměnu
poškozených laviček na území obce.

k bodu 5)
V rámci uvedeného bodu upozornil p. Stuchlý na potřebu oprav MK směr Pláně a dále byla
projednána otázka umístění zpomalovacích prvků na komunikaci uvnitř obce (ukazatel
rychlosti, semafor a pod.)

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

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

............................................................
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