ZÁPIS
z 9. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 26. 9. 2016 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 19. 9. 2016.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Jan Kavan
Zdeňka Vujtová
Věra Tomášková
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Dále byli přítomni:
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven p. Petráň
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
Projednání rozpočtových změn
Projednání stanov Svazu šumavských obcí
Předložení zprávy o návrhu uplatňování ÚPSÚ Nové Hutě
Projednání pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
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 rozpočtovými opatřeními č. 4/2016 a 5/2016, která v mezidobí
na základě pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu obce pro rok 2016
dle skutečného vývoje čerpání rozpočtu.

1) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtových opatření č. 4/2016 a 5/2016 starostou obce v souladu
s přílohami tohoto usnesení.

Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné se zamýšlenou změnou statutu a vnitřních poměrů současného
Svazu obcí NP Šumava tak, že bude změněn název svazu i okruh jeho členů tak, aby více
reprezentoval zájmy obyvatel Šumavy a Pošumaví, a to i na druhé straně hranice. Navrhl
přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje změnu stanov
Svazu obcí Národního parku Šumava ve znění, které je přílohou
tohoto usnesení, a pověřuje starostu obce k hlasování na sněmu
v souladu se stanovami uvedenými v příloze tohoto usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s návrhem zprávy o uplatňování ÚPSÚ Nové Hutě za období od
roku 1996 do 5/2016. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o uplatňování ÚPSÚ Nové Hutě za období 19962016 v souladu s přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Starosta sezná il přítomné s návrhem MěÚ Vimperk na zpracování územní studie krajiny ORP
Vimperk, která bude následně územně plánovacím podkladem i pro území obce Nové Hutě.
Náklady na pořízení studie ponese Město Vimperk. Navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě jako věcně a místně příslušný orgán
obce podle ust. § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění (dále jen „stavební zákon“), souhlasí s pořízením územní studie
s názvem „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ na území obce
Nové Hutě v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, jejímž
pořizovatelem bude Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a
územního plánování, pro Město Vimperk

Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 6)
V rámci tohoto bodu seznámil starosta přítomné s návrhem Místního programu obnovy
venkova pro Obec Nové Hutě na období 2016 – 2018, který je předpokladem pro možnost
podání žádosti o dotaci na realizaci tam popsaných opatření z dotačního programu POV
Jihočeského kraje. Zároveň navrhl, aby po schválení místního programu byla podána žádost o
dotaci z POV Jihočeského kraje na realizaci opatření – realizaci opatření VO dle místního
programu. Navrhl přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě schvaluje Místní program obnovy
venkova na období 2016 – 2018 pro území Obce Nové Hutě v souladu
s přílohou usnesení. Zároveň souhlasí s tím, aby obec požádala o
dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na realizaci
opatření „veřejné osvětlení“ dle schváleného místního programu
obnovy venkova.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:30.
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