ZÁPIS

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 4.3.2016 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 24.2.2016.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Zdeňka Vujtová
Věra Tomášková
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod.
Dále byli přítomni: p. Votápková, p. Kunc, p. Sládek, p. Židlická, p. Dvořáková, p. Samek, p.
Stuchlý, p. Rothová, p. Zpěvák
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven p. Kavan
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)
6)
7)

Zahájení
Schválení rozpočtových změn
Projednání výpovědi ze smíšeného zboží
Projednání veřejného osvětlení na zastávce autobusu Polesí
projednání dlužného nájemného
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 tím, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu se schváleným
rozpočtem na rok 2016, takže není nutné přijímat rozpočtová opatření.

k bodu 3)
Paní Židlická seznámila přítomné s tím, že není schopna dále zajistit fungování provozovny
smíšeného zboží v objektu čp. 106 v Nových Hutích a požádala proto o ukončení nájmu

k 31.3.2016. Po obsáhlé diskuzi k danému tématu, kdy přítomní jednoznačně vyslovili názor,
že mají zájem na to, aby maloobchod v dané provozovně nadále fungoval, bylo dohodnuto, že
obec v součinnosti s paní Židlickou bude vyvíjet snahu po zajištění jiného nájemce a
provozovatele obchodu s tím, že poté dojde k ukončení nájmu s paní Židlickou a předání
provozovny novému nájemci. Za tímto účelem bude vyvěšen záměr pronájmu provozovny.
Starosta proto navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu provozovny smíšeného zboží v přízemí domu čp.
106 v Nových Hutích.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s žádostí některých místních obyvatel z lokality Polesí o umístění
veřejného osvětlení u zastávky autobusu tak, která je v současné době zcela neosvětlená. Po
proběhnuvší diskuzi bylo dohodnuto, že starosta osloví E.ON za účelem zjištění technických
podmínek pro umístění VO a pan Sládek se pokusí zjistit možné dotační tituly za účelem
realizace dané záležitosti. Poté starosta navrhl přijetí usnesení:

2)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že pověřuje starostu obce
jednáním se společností E.ON Distribuce, a.s. o podmínkách možného
umístění VO u zastávky v lokalitě Polesí.

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

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s tím, že stávající nájemci obecního bytu v čp. 49 dluží nájemné
za 4 měsíce, situaci je nutné řešit. Přítomní se dohodli, že nájemci budou ze strany AK
upozornění na možnost výpovědi v případě, že dluh nevyrovnají, a pokud nebudou na výzvu
adekvátně reagovat, bude jim podána výpověď z nájmu daného bytu. Poté navrhl starosta
přijetí usnesení:

3)

Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, že pokud
nebude vyřešena úhrada dlužného nájemného za užívání bytu v domě
čp. 49 v Nových Hutích na základě upozornění, které nájemcům
z pověření obce zašle právní zástupce obce, bude nájemcům dána
výpověď z nájmu uvedeného bytu.

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

Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
V rámci diskuse byla řešena otázka možné participace na překladu publikace.

Následně bylo jednání ZO ukončeno.
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zapisovatel

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

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

