ZÁPIS

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 22.6.2016 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 15.6.2016.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Dále byli přítomni:
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)
8)
9)

Zahájení
Projednání rozpočtových změn
Schválení závěrečného účtu obce Nové Hutě
Schválení účetní závěrky obce Nové Hutě
Projednání nabídky na pojištění právní ochrany obce
Projednání výstavby přístupové komunikace
Zrušení označení cyklostezky
Diskuze
Závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016, která
v mezidobí na základě pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu obce
pro rok 2016 dle skutečného vývoje čerpání rozpočtu.
Zastupitelé vzali provedené změny na vědomí a vyslovili s nimi souhlas.

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce a s výsledky přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje. Navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 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 2015 s výsledkem bez
výhrad. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Nové
Hutě za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3
písm. a/ 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. Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce a závěrečný účet obce jsou přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:3, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2015. Navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku
Obce Nové Hutě za rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje
její hospodaření v tomto roce.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Zástupce pojišťovny právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, seznámil
přítomné s nabídkou pojištění soudních výloh a nákladů právního zastoupení pro případ
soudních sporů, vedených obcí. O věci proběhla diskuze a bylo dohodnuto, že se vše ještě
probere s chybějícími zastupitelkami, až se vrátí z dovolené.

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Košťála o vybudování příjezdové komunikace
k pozemku 750/10 v k.ú. Nové Hutě.
Přítomní zastupitelé se shodli na tom, že obec sdělí žadateli, že je připravena jednat o zřízení
služebnosti přístupu a průjezdu přes parcelu 750/5 v k.ú. Nové Hutě s tím, že si žadatel na své
náklady v rozsahu služebnosti vybuduje příslušnou komunikaci či zpevněnou plochu.

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s tím, že v obci se nachází označení komunikace na Pláně jako
cyklistické stezky, nicméně komunikace je dopravní obsluhou užívána i jako místní
komunikace. Bylo dohodnuto, že starosta věc projedná se silničním správním úřadem
příslušným pro dopravní značení v obci a podle výsledků jednání bude značení uzpůsobeno.

V rámci diskuse byla řešena otázka možné participace na překladu publikace.

k bodu 8)
V rámci diskuze sdělil starosta, že s panem Stuchlým jednají o možnostech opravy fasády
kostela v Nových Hutích. Je jednáno s farním úřadem ve Vimperku i s možnými
podporovateli záměru.

Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:30.

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

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

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

