ZÁPIS

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 18.9.2015 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 9.9.2015.
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. Kunc
Ověřovateli zápisu byl ustanoven p. Petráň
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)

Zahájení
Schválení rozpočtových změn
Umístění dopravního značení v oblasti Studeného potoka a uvítací cedule
Příspěvek MAS
Vyhodnocení veřejné zakázky čp. 108 Nové Hutě - zateplení
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 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. 6/2015 a 7/2015, 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 s žádostí místních občanů v oblasti Studeného potoka o umístění
dopravní značky „Obytná zóna“ na MK spojující silnici II. třídy a oblast Studeného potoka.
Dále navrhl, aby na příjezdech do obce byly umístěny uvítací tabule. Navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s pořízením a
umístěním dopravní značky „Obytná zóna“ v lokalitě Studený potok
na MK spojující uvedenou lokalitu se silnicí II. třídy a dále
s pořízením a umístěním dvou uvítacích cedulí na vjezdech do obce.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s žádostí MAS Šumavsko o poskytnutí příspěvku na financování.
S ohledem na to, že zástupcům obce není známo, jaké konkrétní projekty s jakým možným
přínosem pro obec daná MAS pro následující období připravuje, bude na jednání příštího ZO
přizván zástupce dané MAS, aby zastupitele s chystanými aktivitami seznámil a následně
bude o žádosti rozhodnuto.

k bodu 5)
Starosta informoval přítomné, že v návaznosti na jmenování hodnotící komise pro výběr
zhotovitele zakázky malého rozsahu na stavební práce – zateplení budovy čp. 108, byly
vyhodnoceny nabídky na realizaci uvedené zakázky. Obec obdržela dvě nabídky, a to
společnosti HMpro cz s.r.o. a společnosti CS s.r.o. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
nabídka společnosti HMpro cz s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 720.957,-Kč vč. DPH.
Navrhl přijetí usnesení:

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že obec uzavře smlouvu o
dílo se společností HMpro cz s.r.o., IČO: 24801224, na základě které
uvedená společnost zhotoví pro obec dílo „Nové Hutě – stavební
úpravy čp. 108“ za cenu ve výši 595.832,-Kč bez DPH.

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

k bodu 6)

V rámci diskuse byla řešena otázka kácení dřevin a údržby veřejné zeleně.

Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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

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

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

