ZÁPIS
ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 20.9.2017 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Nové Hutě
dne 13.9.2017.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Hálová
Jan Kavan
Věra Tomášková
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod.
Dále byli přítomni: p. Petráň, p. Vojta
Ověřovatelem zápisu byla ustanovena p. Petráň. p. Vojta
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)

zahájení
projednání rozpočtových změn
projednání spolupráce se sportovním areálem Nové Hutě
schválení obecně závazné vyhlášky
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 rozpočtovými opatřeními č. 6/2017 a 7/2017, 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 rozpočtových
opatření č. 6/2017 a č. 7/2017 starostou obce v souladu s přílohou tohoto usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 3)
Starosta předal slovo panu Vojtovi, který seznámil přítomné s jeho žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz
sněžného děla v LA Nové Hutě, které má v nájmu a prostřednictvím kterého provádí zasněžování sjezdovky.
Příspěvek by měl pokrýt alespoň část nájemného za sněžné dělo. V rámci následné diskuze zastupitelé
vyslovili názor, že by bylo vhodné, aby pan Vojta nejprve oslovil všechny provozovatele ubytovacích a

hostinských zařízení v obci, jejichž hostům LA primárně slouží a zkvalitňuje tak nabídku služeb na území
obce. Obec by neměla suplovat tyto podnikatele. Rovněž by bylo vhodné, aby se pan Vojta jako
provozovatel LA pokusil získat dotaci pro podporu sportu – sjezdového lyžování. Bylo dohodnuto, že pan
Vojta se pokusí zajistit uvedené finanční prostředky především popsaným způsobem. Následně bylo
hlasováno:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že poskytne příspěvek na úhradu
nájemného za nájem sněžného děla provozovateli LA Nové Hutě.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se:0
Návrh NEBYL přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s doporučením kontrolního a metodického orgánu MV novelizovat stávající
OZV obce č. 1/2016 o místních poplatcích jednak z důvodu legislativních změn, jednak z důvodu drobných
formulačních nepřesností. Z uvedeného důvodu vypracoval právní zástupce obce nový návrh OZV po
konzultaci s pracovníky MV a tento je předmětem schválení. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky Obce Nové Hutě č. 1/2017, o místních poplatcích, v souladu s návrhem,
který je přílohou usnesení. Zároveň se ruší obecně závazná vyhláška obce Nové
Hutě č. 1/2016, o místních poplatcích, ze dne 21.12.2016.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

k bodu 5)
Následně bylo jednání ZO ukončeno v 16:30.
............................................................
zapisovatel

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

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

