ZÁPIS

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 25.6.2014 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 18.6.2014.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Věra Tomášková
Zdeňka Vujtová
Jan Kavan
Jitka Urbanová
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
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) Zahájení
2) Schválení rozpočtové změny
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2013
4) Schválení účetní závěrky
5) Schválení vyvěšení záměru
6) Schválení příspěvku organizaci „PREVENT“
7) projednání pokračování prací na projektu „Kanalizace a ČOV Nové Hutě“
8) Schválení smlouvy na provozování profilu zadavatele
9) Diskuze
10) 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 návrhem rozpočtové změny č. 3 a č. 4 v souvislosti se
skutečným stavem čerpání rozpočtu obce. Následně navrhl přijetí usnesení:

1)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 3/2014 a č. 4/2014 v souladu s podrobnými
položkovými rozpisy, které jsou přílohou usnesení.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3) a 4)
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce a s výsledky přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 Krajským úřadem Jihočeského kraje. Zpráva o výsledcích přezkoumání i
závěrečný účet obce, včetně účetní závěrky obce, byly uveřejněny na úřední desce OÚ Nové
Hutě po zákonem stanovenou dobu.
Po proběhnuvší diskuzi navrhl přijetí usnesení:

2)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále dle ust. § 17 odst. 7
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schvaluje závěrečný
účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2013 s výsledkem bez
výhrad. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Nové
Hutě za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky v závažnosti podle
ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to konkrétně
spočívající v porušení povinnosti (dle ust. § 10 odst. 3, písm. c), bod 4
zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění). Při přezkoumání nebyla
zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
v platném znění. Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo ve smyslu
ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. na základě výsledků
přezkoumání hospodaření obce o přijetí následujících opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Krajským úřadem
Jihočeského kraje:
a. Zastupitelstvo Obce Nové Hutě nařizuje starostovi obce, aby
prostřednictvím účetní obce prováděl další rozpočtová opatření
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
v platném znění, konkrétně pak zejména s ust. § 16 odst. 4
uvedeného zákona. Zastupitelstvo Obce Nové Hutě dále
pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva obce, aby pravidelně
prováděl kontrolu přijatých rozpočtových opatření z hlediska
dodržení postupů stanovených platnou legislativou.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK
zaslána v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném
znění do 31.12.2014.

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

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku
účetnictví obce za rok 2013 v souladu s přílohou tohoto usnesení.

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

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Židlické, aby mohla vstoupit do práv a povinností
stávající nájemkyně obchodu v budově OÚ. Navrhl přijetí usnesení

4)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí se zveřejněním
záměru obce uskutečnit změnu osoby nájemce nebytových prostor –
provozovny obchodu v budově čp. 106 v Nových Hutích tak, aby do
práv a povinností nájemce dle uzavřené nájemní smlouvy vstoupila
paní Adéla Židlická, bytem Borová Lada 17, IČ: 88 22 63 95.

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

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s žádostí Jihočeského kraje o poskytnutí příspěvku za účelem
spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje ze strany místních
samospráv. Po následné diskuzi navrhl starosta přijetí usnesení:

5)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec se poskytne
Jihočeskému kraji příspěvek ve výši 486,-Kč na spolufinancování
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v roce 2014.

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

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti AQUAŠUMAVA, s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace v podrobnosti pro ÚR včetně zajištění vydání ÚR na akci
„Kanalizace a ČOV Nové Hutě“. Po následné diskuzi navrhl přijetí usnesení:

6)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o
dílo se společností AQUAŠUMAVA, s.r.o., na základě které uvedená
společnost pro obec zpracuje projektovou dokumentaci v podrobnosti
pro ÚR, včetně inženýrské činnosti směřující k vydání ÚR a zajištění
komunikace s dotčenými vlastníky pozemků, a o na akci „Kanalizace
a ČOV Nové Hutě“, to vše za cenu ve výši 229.900,-Kč vč. DPH.

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

k bodu 8)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti Tender systems, s.r.o. na provozování
profilu zadavatele pro potřeby obce, když obec je ke zřízení uvedeného profilu povinna dle
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Po proběhnuvší diskuzi navrhl starosta přijetí
usnesení:

7)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o
poskytování služeb se společností Tender systems, s.r.o., na základě
které se uvedená společnost zaváže provozovat pro obec profil
zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a to
v souladu s podmínkami, které jsou obsaženy v návrhu smlouvy,
který je přílohou usnesení.

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

k bodu 9)
V rámci diskuze byla projednána otázka provedení a úhrady víceprací, ke kterým došlo
v rámci realizace stavební akce „Přístupová cesta“. Rozsah víceprací nepřekračuje 20%
původní ceny zakázky a činí celkem 343.791,46 Kč. Po proběhnuvší diskuzi, v rámci které
byl vznesen požadavek, aby byly zjištěny příčiny víceprací a dále, aby byli osloveni vlastníci
okolních pozemků za účelem spolufinancování akce, navrhl starosta přijetí usnesení:

8)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec souhlasí
s provedením a úhradou víceprací na akci „Přístupová cesta“
v rozsahu daném podrobným rozpisem víceprací, který je přílohou
usnesení, s tím, že cenu víceprací je starosta oprávněn dojednat
s jejich dodavatelem.

Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 1

Návrh usnesení byl přijat

Starosta dále v rámci tohoto bodu seznámil přítomné s přípisem MěÚ Vimperk ohledně
žádostí vlastníků pozemků o jejich zařazení do zpracovávaného návrhu nového ÚP. Následně
nechal po proběhnuvší diskuzi o jednotlivých žádostech hlasovat:

9)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě jako věcně a místně příslušný orgán
podle ust. §6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
rozhodlo, že
a. k žádosti JUDr. Františka Taliána rozšiřuje zadání územního
plánu obce Nové Hutě o zařazení parcely č. 750/10 v k.ú. Nové
Hutě do ploch určených k bydlení
b. k žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s. mění zadání
územního plánu obce Nové Hutě tak, aby došlo k úpravě lokalit
v souladu se změnou č. 4 ÚPNSÚ Nové Hutě v oblasti lokality
4a (vřazení nové trasy VN a trafostanice, 4b (zakreslení do
stávajícího vedení VN průchozí trafostanici) a 4i (vypuštění
nové trafostanice)
c. zamítá žádost pana Miroslava Beneše o zařazení parcely č.
281/9 v k.ú. Nové Hutě do ploch určených k bydlení
d. zamítá žádost paní Markéty Chovanové o zařazení části parcely
č. 977/1 v k.ú. Nové Hutě do ploch určených k bydlení

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

Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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

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

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

