ZÁPIS
z 5. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 26.6.2019 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 19.6.2019.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Jiří Petráň st.
Jitka Hálová
Věra Tomášková
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
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)

zahájení
Schválení závěrečného účtu obce
schválení účetní závěrky obce
různé
závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil přítomné se zprávou Krajského úřadu Jihočeského kraje o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a s účetní závěrkou obce.

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 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 2018 s výsledkem bez
výhrad. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Nové
Hutě za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (ust. § 10 odst. 3
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění). Při přezkoumání

nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku do budoucnosti.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 3)
Starosta dále seznámil přítomné s účetní závěrkou obce. Po jejím projednání navrhl přijetí
usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje účetní závěrku
Obce Nové Hutě za rok 2018 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje
její hospodaření v tomto roce.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s průběhem jednání se společností AQUAŠUMAVA s.r.o. a
navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
pro podstatné prodlení zhotovitele jednostranně odstoupila od
smlouvy o dílo uzavřené se společností AQUAŠUMAVA s.r.o. dne
3.9.2014, jejímž předmětem je zhotovení PD na akci „Kanalizace
ČOV Nové Hutě“ a to pro případ, že zhotovitel nepřistoupí na
ukončení smlouvy dohodou. Zastupitelstvo zároveň souhlasí
s případným uzavřením dohody o ukončení uvedené smlouvy o dílo,
na základě které by bylo provádění díla ukončeno ke dni uzavření
dohody bez vzájemných doplatků a uplatňování sankcí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby činil v dané věci potřebná
právní jednání v souladu s tímto usnesením.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013525
se společností E.ON Distribuce, a.s., na základě které se uvedená
společnost zaváže provést na náklady obce přeložku zařízení el.
distribuční soustavy z důvodu výstavby komunikace na parcele č.
1184/2 v k.ú. Nové Hutě, a to s předpokládanými náklady ve výši
193.730,-Kč. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.

Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta informoval o nutnosti odklizení padlých stromů a pročištění stok kolem cesty, které
bylo zapotřebí bezodkladně učinit. Vyžádal si dodatečný souhlas zastupitelstva s provedením
uvedených prací.

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s úklidem
padlých stromů a čištění stok u MK ve vlastnictví obce
prostřednictvím společnosti LIMSTAV CZ s.r.o. za cenu ve výši
54.339,-Kč vč. DPH.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0
Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku ke smlouvě o zajištění sběru odpadů ve
sběrném dvoře ve Vimperku. Následně navrhl přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby obec
uzavřela se společností Městské služby Vimperk s.r.o. dodatek č. 1 ke
smlouvě o zajištění sběru odpadů ze dne 31.12.2017 v souladu
s přílohou usnesení.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Starosta dále seznámil přítomné s potřebou provedení úpravy pracovní smlouvy provozní
obecního obchodu s ohledem na to, že plný pracovní poměr neodpovídá potřebám provozu
obchodu. Následně navrhl přijetí usnesení:

7) Zastupitelstvo obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s případnou
změnou pracovní smlouvy prodavačky a provozní prodejny
smíšeného zboží tak, aby byl snížen pracovní úvazek zaměstnance
obce.
Následně bylo hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

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

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

