ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 11.9.2019 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 3.9.2019.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Jiří Petráň st.
Jitka Hálová
Věra Tomášková
Jiří Petráň ml.
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven p. Jiří Petráň ml.
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)

zahájení
Schválení rozpočtové změny
Kanalizace
Obchod a jeho finanční zátěž pro obec
Různé
a. odprodej pily
b. změna obsazení finančního výboru
c. změna OZV o místních poplatcích
d. zajišťování výkladu územního plánu
e. projednání žádosti p. Lyera
6) Diskuze
7) Závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta sdělil přítomným, že žádné rozpočtové změny není potřeba provádět.

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné seznámil přítomné se situací ohledně projektové přípravy
výstavby ČOV a kanalizace v obci.

Co se týče zajištění možného financování akce, dohodli se zastupitelé, že obec bude zjišťovat
možnosti získání úvěru.

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že pověřuje starostu obce
jednáním s bankami ohledně možnosti poskytnutí investičního úvěru
a jeho podmínek.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta dále seznámil přítomné s nabídkami na zpracování studie proveditelnosti projektu
ČOV a kanalizace Nové Hutě. Obec obdržela nabídky společností Ingeniring Krkonoše, a.s. a
HMP top s.r.o. Na základě porovnání nabídkových cen rozhodlo zastupitelstvo vybrat
nabídku společnosti Ingeniring Krkonoše, a.s. s nabídkovou cenou 59.000,-Kč bez DPH,

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela smlouvu o dílo se společností Ingeniring Krkonoše, a.s., na
základě které uvedená společnost zajistí pro obec zhotovení studie
proveditelnosti investiční akce „Kanalizace a ČOV – Nové Hutě“, a to
za cenu díla ve výši 59.000,-Kč bez DPH.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 4)
Starosta dále seznámil přítomné s provozními výsledky obecního obchodu a zastupitelé se
shodli v tom, že nemají zájem za daných podmínek provozovat obchod v takovém rozsahu,
v jakém je nyní provozován. Po rozsáhlé diskuzi s přítomnými obyvateli se dohodli, že po
dobu trvání pracovního poměru paní Sittterové bude omezena provozní doba obchodu na
polovinu s tím, že paní Sitterová prohlásila, že nemá zájem na tom, aby byla zaměstnána na
poloviční úvazek, nicméně v současné době je v pracovní neschopnosti. Bylo dohodnuto, že
otázka dalšího trvání pracovního poměru paní Sitterové bude starosta řešit s paní Sitterovou
podle toho, zda bude ochotna využít nabídky obce na zkrácení polovičního úvazku. Do té
doby bude provozní doba ochodu zkrácena na polovinu. Po jejím projednání navrhl přijetí
usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí se zkrácením
provozní doby obecního obchodu v budově čp. 106 v Nových Hutích
na polovinu stávajícího rozsahu s tím, že po skončení pracovní
neschopnosti paní Sitterové bude otázka dalšího provozování
obchodu předmětem jednání zastupitelstva.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s tím, že obec vlastní dvě motorové pily, které nevyužívá a proto
by bylo vhodné je prodat, dokud mají hodnotu. Navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
prodala motorové pily v jejím vlastnictví na základě veřejné nabídky
k odprodeji.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta dále seznámil přítomné s nutností změny složení finančního výboru zastupitelstva
obce z důvodu neochoty některých členů dále funkce vykonávat. Navrhl proto přijetí
usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že dnem 11.9.2019 odvolává
členy finančního výboru paní Petrášovou a paní Pěničkovou a dnem
12.9.2019 volí novými členy finančního výboru paní Ludmilu
Petráňovou ml. a paní Lenku Kavanovou.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta dále informoval o tom, že stávající obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
obsahuje zbytečně vysoké poplatky za zábor veřejného prostranství a navrhl proto, aby se
snížily. Seznámil proto přítomné s návrhem OZV č. 1/2019 kterou se mění OZV č. 1/2016 o
místních poplatcích. Následně navrhl přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje vydání obecně
závazné vyhlášky obce Nové Hutě č. 1/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška obce Nové Hutě č. 1/2016, v souladu s návrhem,
který je přílohou usnesení.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta dále navrhl, aby obec nadále nevyužívala služeb Ing. Sládka při výkladu textové a
grafické části územně plánovací dokumentace obce. Následně navrhl přijetí usnesení:

7) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že obec ukončí spolupráci
s Ing. Sládkem ohledně poskytování poradenství v oblasti územně
plánovací dokumentace obce.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

Starosta dále seznámil přítomné s žádostí pana Lyera, kterou zastupitelé projednali. Žádost je
přílohou zápisu. Výstupem projednání nebylo žádné usnesení ZO ani změna činnosti OÚ.
Starosta dále veřejně poděkoval panu Sitterovi za zajištění údržby zeleně na hřbitově a
veřejných prostranstvích obce.

...........................................................
zapisovatel
...........................................................
ověřovatel

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

