ZÁPIS

z 6. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 4.12.2015 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 25.11.2015.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Zdeňka Vujtová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 10:00 hod.
Dále byli přítomni: J. Petráň, p. Stuchlý, p. Dvořáková, p. Serinek, p. Kunc, p. Votápek
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven p. Kavan
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Urbanová
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Schválení rozpočtových změn
Schvální rozpočtu na rok 2016
Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích
Jednání o vodovodu na obci Nové Hutě
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 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. 8/2015 a 9/2015, 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:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce pro rok 2016 tak, jak byl po zákonem
stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce OÚ Nové Hutě. Navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje rozpočet obce
na rok 2016 v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že
celkový objem příjmů rozpočtu obce pro rok 2016 bude činit
4,986.000,-Kč a celkový objem výdajů rozpočtu obce pro rok 2016
bude činit 4,986.000,-Kč.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s tím, že končí volební období zastupitelstvem zvoleného
přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pana Jiřího Petráně. S ohledem na to, že pan
Petráň projevil zájem kandidovat na přísedícího Okresního soudu v Prachaticích i pro volební
období 2015 – 2019, navrhl přijetí usnesení:

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje volbu
kandidáta na přísedícího Okresního soudu v Prachaticích pana Jiřího
Petráně pro funkci přísedícího takového soudu.

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

k bodu 5)
Přítomní se dohodli, že o otázce vodovodu budou debatovat až po novém roce s ohledem na
nedostatek relevantních podkladů pro to, aby mohli ve věci přijmout jakékoliv rozhodnutí.

k bodu 6)
V rámci diskuse byla řešena otázka čističky odpadních vod.

Následně bylo jednání ZO ukončeno.

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

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

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

