ZÁPIS

z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 23.6.2015.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Věra Tomášková
Zdeňka Vujtová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Dále byli přítomni: J. Petráň, p. Stuchlý, p. Vujta
Ověřovateli zápisu byla ustanovena p. Urbanová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena V. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1) Zahájení
2) Schválení rozpočtových změn
3) Schvální závěrečného účtu
4) Schválení účetní závěrky
5) Podmínky pro schválení rozpočtových změn
6) Odsouhlasení bezúplatného převodu pozemku od Správy NP Šumava
7) Pozastavení půdní vestavby čp. 106
8) Komise na vyhodnocení výběrového řízení na zateplení čp. 108
9) Přemístění sirény
10) Diskuze
11) 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 provedení rozpočtových změn rozpočtu obce pro rok
2015 s ohledem na skutečný vývoj hospodaření obce. Navrhl přijetí usnesení:

1)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje rozpočtová
opatření č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 4/2015, kterými se mění rozpočet
obce pro rok 2015 způsobem, jak je podrobně popsáno v přílohách
tohoto usnesení, kde jsou jednotlivá rozpočtová opatření položkově
popsána..

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

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce a s výsledky přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje. S ohledem na některá kontrolní
zjištění je zapotřebí provést některá nápravná opatření. Navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 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 2014 s výsledkem s
výhradami. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Nové
Hutě za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ust. § 10 odst. 3 písm. c) 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 2014 Krajským úřadem
Jihočeského kraje:
- při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude nadále
vždy postupováno v souladu se schválenými „Pravidly pro
zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Nové
Hutě“, nerozhodne – li zastupitelstvo obce v konkrétním
případě o odlišném způsobu zadání veřejné zakázky při
zachování zásad, uvedených v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb.
v platném znění
- při vedení účetnictví obce bude nadále postupováno podle
jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném
znění, konkrétně bude provedena náprava ve vedení
analytických účtů tak, aby jejich členění odpovídalo obsahu

výkazu, dále budou zálohy na nájemné v rámci vedení
účetnictví evidovány na účtu č. 455 „Dlouhodobé přijaté
zálohy“
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 31.1.2016.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2014. Navrhl přijetí usnesení:

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku
Obce Nové Hutě za rok 2014 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje
její hospodaření v tomto roce. Zastupitelstvo zároveň schvaluje
zprávu o inventarizaci majetku obce v roce 2014 „Inventarizační
zpráva rok 2014“ v souladu s přílohou usnesení.

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

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s tím, že se zvýšil tlak dozorových orgánů na to, aby případné
změny rozpočtu formou rozpočtových opatření byly prováděny v podstatě téměř v reálném
čase, respektive, aby nedocházelo k uskutečňování účetních operací bez předchozího
schválení změny rozpočtu obce. To však není efektivně možné zajistit za situace, kdy
rozpočtová opatření provádí zastupitelstvo, které se schází jednou za měsíc či ještě méně.
Navrhl proto, aby mu byla svěřena kompetence k provádění rozpočtových opatření
v návaznosti na skutečný vývoj čerpání rozpočtu s tím, že bude zastupitelstvo o provedených
opatřeních vždy neprodleně informovat. Navrhl přijetí usnesení:

4)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že v souladu s ust. § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění pověřuje
starostu obce prováděním rozpočtových opatření spočívajících ve
změnách rozpočtu obce v souladu s aktuálními potřebami obce v
celém rozsahu, daném ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb. v platném
znění. Zároveň ukládá starostovi obce informovat o přijatých
rozpočtových opatřeních na nejbližším následujícím jednání ZO.

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

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s nabídkou Správy NP Šumava na bezúplatný převod parcel č.
1271/3 a 1195/1 v k.ú. Nové Hutě, které tvoří přístupové cesty. Navrhl, aby obec požádala o
bezúplatný převod celé parcely č. 1271/3 v k.ú. Nové Hutě a část parcely č. 1195/1 v k.ú.
Nové Hutě dle přílohového plánku s tím, že bude vypracován geometrický oddělovací plán.
Navrhl přijetí usnesení:

5)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
požádala Správu Národního parku Šumava o bezúplatný převod
parcely č. 1271/3 v k.ú. Nové Hutě a části parcely č. 1195/1 v k.ú.
Nové Hutě do majetku obce s tím, že za účelem přesné specifikace
části parcely č. 1195/1 v k.ú. Nové Hutě bude zpracován na náklady
obce geometrický plán.

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

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s tím, že s ohledem na zjištěné komplikace bránící realizaci půdní
vestavby v čp. 106, kdy je nutné prověřit kapacitu kanalizace, případně provést odpovídající
opatření, navrhuje odložit realizaci půdní vestavby. Navrhl přijetí usnesení:

6)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že pozastavuje realizaci
veřejné zakázky na stavební práce „Půdní vestavba v budově čp. 106
v Nových Hutích“ do doby vyřešení stavební připravenosti objektu
čp. 106.

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

k bodu 8)
Starosta informoval přítomné, že v návaznosti na přijatá pravidla pro zadávání zakázek
malého rozsahu je zapotřebí, aby OZ jmenovalo 3 člennou hodnotící komisi pro výběr
zhotovitele zakázky malého rozsahu na stavební práce – zateplení budovy čp. 108. navrhl
přijetí usnesení:

7)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že ustanovuje hodnotící
komisi pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Zateplení budovy čp. 108“ ve složení p. Tomášková, p. Sládek, p.
Urbanová.

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

k bodu 9)
Starosta informoval přítomné, že bylo nutné zajistit umístění výstražné sirény, tato byla
umístěna v budově čp. 106 v Nových Hutích (obecní úřad) a bude provozována v souladu
s platnými předpisy a metodikou IZS. S tímto postupem souhlasili všichni přítomní
zastupitelé.

k bodu 10)
V rámci diskuse byla řešena otázka přístupu k nemovitosti Běhounových, vše bude řešeno
v souladu se zpracovaným geometrickým plánem.

Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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

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

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

