ZÁPIS

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.4.2014 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 23.4.2014.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Věra Tomášková
Zdeňka Vujtová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni p.Kavan
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
Schválení rozpočtové změny
Projednání nabídky na údržbu zeleně
Projednání zařazení správního území obce do Místní akční skupiny pro
programovací období 2014-2020
Projednání zpomalovačů na hlavní komunikaci v Nových Hutích
Projednání nabídek na opravu cesty na Pláně
Projednání žádosti o finanční příspěvek
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 návrhem rozpočtové změny č. 2 v souvislosti se skutečným
stavem čerpání rozpočtu obce. Následně navrhl přijetí usnesení:

1)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 2/2014v souladu s podrobným položkovým
rozpisem, který je přílohou usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s návrhem společnosti Limastav CZ s.r.o., se sídlem Lannova
2061/8, 110 00 Praha 1, IČ: 247 72 194, na zajištění údržby veřejné zeleně v obci.
Po proběhnuvší diskuzi navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi obcí a společností Limastav CZ s.r.o., na základě
které bude uvedená společnost pro obec v průběhu vegetačního
období roku 2014 (1.5 – 15.10) zajišťovat údržbu veřejné zeleně
formou seční a další činnosti, vše v souladu s položkovým rozpočtem
obsaženým v nabídce uvedené společnosti, který je přílohou tohoto
zápisu, vše za celkovou cenu nejvýše v částce 67.840,-Kč + DPH.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou místní akční skupiny na zařazení území obce do
oblasti působnosti takové skupiny v programovacím období pro rok 21014- 2020.
Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí se zařazením
správního území obce Nové Hutě do území působnosti Integrované
strategie území regionu CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované spolkem CHANCE IN
NATURE – LOCAL ACTION GROUP.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s nabídkami oslovených dodavatelů měřičů rychlosti –
zpomalovačů za účelem jejich umístění na hlavní komunikaci v obci Nové Hutě.
Z obdržených nabídek se jako nejvýhodnější jeví nabídka společnosti EMPEMONT s.r.o., se
sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 62362569. Po následné
diskuzi a v souladu s jejími výsledky proto navrhl starosta přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o
dílo se společností EMPEMONT s.r.o., na základě které uvedená
společnost pro obec dodá, nainstaluje a zprovozní Radar RMR 10 a
Radar RMR 5 v souladu s cenovou a technickou specifikací, která je
přílohou tohoto zápisu.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
V rámci tohoto bodu seznámil starosta přítomné s nabídkou společnosti Asfalt OK s.r.o. na
opravu místních komunikací v obci Nové Hutě a s jednotlivými cenovými variantami
nabídky. Zastupitelé se dohodli, že rozhodnutí o dané nabídce odloží do doby, než se k věci
vyjádří společnost STRABAG, a.s., která již v obci operuje a její nabídka by tak mohla být
výhodnější.

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Lavrincsikové o příspěvek na plavání pro nezletilé
děti, trvale žijící v obci. Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec poskytne každému
nezletilému dítěti s trvalým pobytem na území obce, které na území
obce trvale žije, příspěvek na mimoškolní aktivity a zájmové kroužky
do výše 1.000,-Kč za kalendářní rok. Příspěvek bude poskytnut vždy
po doložení konkrétní aktivity, na kterou je platba určena, a to
k písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 8) a 9)
V rámci diskuze byla projednána otázka statiky mostu v Nových Hutích.
Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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

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

