ZÁPIS

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 15.12.2014 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 8.12.2014.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Věra Tomášková
Zdeňka Vujtová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Dále byli přítomni: J. Petráň, p. Kunc, p. Stuchlý, p. Běhoun, p. Zpěvák, p. Vujta
Na začátku jednání složil zastupitel Jan Kavan slib ve smyslu příslušných ustanovení zákona
o obcích, neboť se jedná o první jednání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení
zúčastňuje.
Ověřovateli zápisu byla ustanovena p.Vujtová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena V. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Ustanovení zastupitele pro pořízení nového územního plánu
Delegování zástupce do Rady NPŠ
Projednání přístupové komunikace
Stanovení odměn
Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2015
Projednání rozpočtových změn
Diskuze
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 nutností ustanovení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace při pořizování nového územního plánu. Následně navrhl
přijetí usnesení:

1)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že zastupitelem určeným
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu Obce Nové Hutě
jmenuje Jitku Urbanovou.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s nutností jmenování zástupce obce v Radě Národního parku
Šumava. Navrhl přijetí usnesení:

2)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že zástupcem obce jako
člena Rady Národního parku Šumava deleguje Jana Kavana.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s nutností řešení přístupové komunikace pana Běhouna. Bude
zaměřena příslušná parcela společností Geoplan.

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s nutností stanovení odměn neuvolněným zastupitelům za výkon
jejich funkce v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. Navrhl přijetí
usnesení:

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že za výkon funkce starosty
a místostarosty obce budou členové zastupitelstva obce pobírat
odměnu v plné výši stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
v platném znění a to:
starosta: 17.237 Kč
místostarosta: 8.813 Kč
zastupitelé: 460 Kč
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že zastupitelé obce, včetně členů a
předsedů výborů a komisí, budou za výkon funkce člena
zastupitelstva obce pobírat odměnu ve výši 460,-Kč měsíčně, přičemž
za výkon funkce člena výboru nebo komise nebude zastupitelům
náležet žádná další či zvýšená odměna.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2015 tak, jak byl zveřejněn na
úřední desce OÚ Nové Hutě po zákonem stanovenou dobu. Navrhl přijetí usnesení:

4)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě schvaluje rozpočet obce pro rok 2015
v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že celkový
plánovaný objem příjmů rozpočtu obce pro rok 2015 je stanoven ve
výši 5,030.000,-Kč a celkový plánovaný objem výdajů rozpočtu obce
pro rok 2015 je stanoven ve výši 5,030.000,-Kč. Návrh rozpočtu obce
pro rok 2015 je přílohou usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s nutností dorovnání rozpočtu obce pro rok 2014 k 31.12.2014 do
stavu odpovídajícímu skutečnému čerpání. Navrhl přijetí usnesení:

5)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě pověřuje starostu obce provedením
rozpočtového opatření, kterým dojde ke změně rozpočtu obce pro rok
2014 tak, aby na základě skutečného objemu příjmů a výdajů obce
k 31.12.2014 došlo k odpovídající změně objemu příjmů a výdajů
rozpočtu obce pro rok 2014.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 8)
V rámci diskuze bylo dále upozorněno na nutnost oplechování betonových stříšek sloupů
oplocení hřbitova.

Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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