ZÁPIS
z 16. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 25.4.2018 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 18.4.2018.
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. Sládek
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven 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)
5)
6)
7)

zahájení
projednání rozpočtových změn
schválení věcného břemene na cestě na Starou Huť
projednání žádosti o územní studii
projednání správy hřbitova, kostela a kroniky
schválení smlouvy na kontejnery na bio odpad
vyhodnocení nákladů a výnosů místních poplatků a hospodářské činnosti
v rámci provozu smíšeného zboží
8) diskuze
9) 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 rozpočtovým opatřením č. 1/2018, které v mezidobí na základě
pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu obce pro rok 2018 dle
skutečného vývoje čerpání rozpočtu.

1) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 1/2018 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 tím, že z důvodu provedení rekonstrukce kabelového vedení NN
v lokalitě Staré Hutě je v návaznosti na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí nutné zřídit ve
prospěch provozovatele elektrické distribuční soustavy věcné břemeno, neboť kabely NN se
nacházejí i na parcele č. 1219/5 v k.ú. Nové Hutě. Následně navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec uzavře se
společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene,
na základě které obec zřídí ve prospěch provozovatele elektrické
distribuční soustavy a k tíži parcely č. 1219/5 v k.ú. Nové Hutě věcné
břemeno spočívající v právu oprávněného umístit a provozovat na
zatížené parcele kabelové vedení NN, to vše v rozsahu daném GP č.
399-112/2018 s tím, že za zřízení věcného břemene bud obci náležet
náhrada ve výši 1.600,-Kč bez DPH. Návrh smlouvy je přílohou
usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s žádostí Ing. Jaroslava Konvalinky o pořízení územní studie
ÚS.03 v souladu se schváleným územním plánem obce. Po krátké diskuzi navrhl přijetí
usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Nové Hutě jako věcně příslušný správní orgán
podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
schvaluje pořízení územní studie s označením ÚS.03, a to na žádost
Ing. Jaroslava Konvalinky, bytem Blattného 2319/2, Praha 5.
Požadavek na pořízení územní studie vyplývá z územního plánu Nové
Hutě. Územní studie bude zpracována na náklady Ing. Jaroslava
Konvalinky, přičemž pořizovatelem územní studie bude Městský
úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s tím, že po úmrtí pana Stuchlého bude nutné zajistit správu
hřbitova, kostela a zajistit vedení obecní kroniky. Po krátké diskuzi se přítomní dohodli na
tom, že správu hřbitova zajistí pan Jiří Petráň, správu kostela paní Rothová a vedení obecní
kroniky zajistí paní Vujtová. Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že pověřuje zajištěním
správy hřbitova pana Jiřího Petráně, zajištěním správy kostela paní
Rothovou a vedením obecní kronik pověřuje paní Zdenku Vujtovou.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti LIMASTAV na umístění a vyvážení
kontejnerů na bioodpad z území obce. Posléze bylo dohodnuto, že prozatím bude uzavřena
smlouva na umístění jednoho kontejneru v prostoru hřbitova. Poté navrhl starosta přijetí
usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím,a by obec
uzavřela smlouvu o dílo se společností LIMASTAV CZ s.r.o., na
základě které uvedená společnost zajistí umístění a vyvážení
kontejneru na bioodpad o objemu 10 m3 nebo 15 m3 na území obce,
to vše za odměnu ve výši 500,-Kč za umístění a 1.500,-Kč za jeden
svoz (včetně likvidace bioodpadu), vše bez DPH.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 7)
V rámci tohoto bodu seznámil starosta přítomné s výsledky výběru místních poplatků na
území obce (viz příloha č. 5 zápisu) včetně vyhodnocení nákladů na zajištění svozu a
likvidace KO. Dále seznámil přítomné s výběrem plateb za využití systému svozu a likvidace
KO ze strany místních podnikatelů.
Následně starosta seznámil přítomné s výsledky hospodářské činnosti obce – provozu
maloobchodní prodejny v budově úřadu (viz příloha č. 6 zápisu).
Tento bod vzali zastupitelé na vědomí.

k bodu 8)
V rámci tohoto bodu seznámil starosta přítomné s výsledky auditu hospodaření obce ze strany
KÚ JK s tím, že nebyla zjištěna žádná závada. Dále sdělil, že se nakonec podařilo získat
dotaci na pořízení ÚP obce.
Následně pan Sládek seznámil přítomné s tím, že došlo k dokončení a vydání knihy o Nových
Hutích, jejíž obsah vznikal i v součinnosti s pamětníky (mimo jiné i panem Stuchlým).
Následně se všichni zastupitelé dohodli, že obec pořídí (nakoupí) od vydavatele knihy 100 ks
výtisků pro potřeby obce a případně i obecní prodejny.

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

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

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

