ZÁPIS
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 15.3.2017 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 8.3.2017.
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: p. Kunc, p. Sládek, p. Stuchlý, p. Petráň
Ověřovatelem zápisu byla ustanovena p. Urbanová
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena p. Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1) Zahájení
2) Projednání rozpočtových opatření
3) Projednání výběru dodavatelů na zakázky „Přístřešek na kontejnery“ a „VO
Nové Polesí“
4) Diskuze
5) 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 rozpočtovým opatřením č. 1/2017, které v mezidobí na základě
pověření zastupitelstvem obce přijal za účelem změny rozpočtu obce pro rok 2017 dle
skutečného vývoje čerpání rozpočtu.

1) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 1/2017 starostou obce v souladu s přílohou
tohoto usnesení.
Následně bylo hlasováno:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Nové Hutě – Sběrný dvůr – zbudování
přístřešku nad kontejnery“. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na www stránkách obce
a byli obesláni 4 dodavatelé. Nabídku podali tři dodavatelé, společnost Stavoplast KL, Stachy,
společnost HMpro cz s.r.o. a pan Otto Sichinger. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
vybrána nabídka dodavatele Otto Sichinger, IČO: 639 16 711. Posléze navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že na základě výsledků
zadávacího řízení souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo
s dodavatelem Otto Sichinger, IČO: 639 18 711, na základě které
uvedený dodavatel pro obec zhotoví veřejnou zakázku na stavební
práce „Nové Hutě – Sběrný dvůr – zbudování přístřešku nad
kontejnery“, a to z cenu díla ve výši 162.212,-Kč bez DPH.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Nové Hutě – VO Nové Hutě Polesí –
Rozšíření VO U Studeného potoka Polesí“. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na www
stránkách obce a byli obesláni konkrétní dodavatelé. Nabídku podali dva dodavatelé,
František Sichinger a Václav Novák, nabídka pana Sichingera byla z výběrového řízení
vyřazena, neboť neobsahovala položkový rozpočet ani návrh smlouvy o dílo. Posléze navrhl
přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že na základě výsledků
zadávacího řízení souhlasí s tím, aby obec uzavřela smlouvu o dílo
s dodavatelem Václav Novák, IČO: 735 42 482, na základě které
uvedený dodavatel pro obec zhotoví veřejnou zakázku na stavební
práce „Nové Hutě – VO Nové Hutě Polesí – Rozšíření VO U
Studeného potoka Polesí“, a to za cenu díla ve výši 133.098,85 Kč bez
DPH.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 4)
V rámci diskuze se přítomní zabývali propagačními materiály časopisu „Vítaný host“. Bylo
dohodnuto, že do příštího jednání ZO pan Štěpánek zjistí možnosti získání dotace a
spolupráce s německým partnerem v rámci EPS (Cíl 3).
Starosta dále informoval přítomné s tom, že obec se rozhodla zajistit chod provozovny
smíšeného zboží v budově OÚ prostřednictvím zaměstnance obce. Na pozici provozní daného
obchodu bude provedeno výběrové řízení. Informace o tom je podána na Úřad práce a je
vyvěšena na www stránkách obce.
Starosta také informoval o tom, že proběhne oprava narušeného terénu v souvislosti
s realizací sanace závad vodovodního řadu.
Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:30.
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