ZÁPIS
z 9. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 11.3.2020 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 4.3.2020.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Jiří Petráň st.
Jitka Hálová
Jiří Petráň ml.
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Zapisovatelem jednání OZ byla ustanovena Jitka Hálová.
Ověřovatelem jednání OZ byla stanovena p. ......................................
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Změny v podmínkách VŘ
Schválení smluv o zřízení věcných břemen
Seznámení s prací na vodovodu a kanalizaci
Záměr směny pozemků
Oprava kostela
Výběrové řízení voda, kanalizace
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 návrhem změn Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách obce Nové Hutě. Navrhl, aby limit pro možnost přímého zadání veřejných
zakázek byl zvýšen z 50.000,-Kč na 200.000,-Kč a limit smluv, které musí být
připomínkovány právníkem obce, byl zvýše na 1 mil. Kč. Následně navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje změnu
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Nové
Hutě v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení s tím, že:

a. limit pro přímé zadání veřejné zakázky dle článku 2 bodů 1 a 3
se zvyšuje na 200.000,-Kč a stejně se upravuje dolní hranice
limitu u definice zakázek dle čl. 3
b. limit pro povinnost přípravy smlouvy právníkem obce dle
článku 3 bodu 5 se stanovuje částkou 1 mil. Kč.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 3 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 3)
Starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcných
břemen k tíži pozemků v majetku obce z důvodu umístění zemního kabelového vedení el.
energie. Navrhl přijetí usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí
s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen podle ust. § 25
energetického zákona mezi obcí a společností E.ON Distribuce,
a.s. k tíži nemovitostí v majetku obce, jejichž předmětem bude
umístění prvků el. distribuční soustavy, a to v souladu s návrhy
smluv č. PI-014330056054/001, PI-014330059080/002, PI014330059078/001, č. PI-014330059075/001, č. 1030052783/001
a č. PI-014330059079/001. Návrhy jsou přílohou zápisu.
Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 3 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 4)
Starosta předal slovo Ing. Staňkovi, který seznámil přítomné s průběhem příprav pořízení
projektové dokumentace na rekonstrukci obecního vodovodu a vybudování splaškové
kanalizace.

k bodu 5)
Na jednání se dostavil pan Jan Kavan.
Starosta seznámil přítomné s žádostí o směnu části parcely č. 1244 v k.ú. Nové Hutě za části
parcel č. 705/2 a č. 1246/1 v k.ú. Nové Hutě z důvodu řešení umístění obecní cesty kolem
nemovitostí společnosti EkoRašelina s.r.o. Navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje
zveřejnění záměru směny části parcely č. 1244 v k.ú. Nové
Hutě.

Návrh b y l odsouhlasen:
Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

k bodu 6)
Starosta dále seznámil přítomné se záměrem opravy střechy kostela – očištění od mechu a
výměny rozbitých šablon střešní krytiny. Náklady na opravu jsou předpokládány ve výši
80.000,-Kč, z toho z vybraných darů a vstupného bude hrazeno 55.000,-Kč, zbytek by
doplatila obec.

4) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s tím, aby
obec spolufinancovala provedení opravy střechy kostela
v Nových Hutích, a to částkou 25.000,-Kč s tím, že zbylá část
nákladů bude hrazena z vybraných příspěvků a vstupného.
Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 7)
Starosta seznámil přítomné s výsledky zadávacích řízení na dodavatele projektových prací na
zhotovení PD splaškové kanalizace v obci Nové Hutě včetně inženýrské činnosti a zpracování
výkazu výměr a na zpracování pasportu stávajícího vodovodu v obci Nové Hutě a projektové
dokumentace opravy vodovodního řadu v obci Nové Hutě včetně inženýrské činnosti.

5) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že souhlasí s výsledky
zadávacích řízení na dodavatele projektové dokumentace
splaškové kanalizace v obci Nové Hutě včetně inženýrské
činnosti a zpracování výkazu výměr a na zpracování pasportu
stávajícího vodovodu v obci Nové Hutě a projektové
dokumentace opravy vodovodního řadu v obci Nové Hutě
včetně inženýrské činnosti a souhlasí s tím, aby na pořízení
uvedených projektových prací a inženýrské činnosti byly
uzavřeny smlouvy o dílo se společností Projekt MH, spol. s r.o.
v souladu s nabídkami, které byly učiněny v rámci výběrového
řízení.
Hlasováno: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 8)
V rámci tohoto bodu starosta seznámil přítomné se změnou provozní doby obchodu s tím, že
bylo dohodnuto provést analýzu příjmů a výdajů obchodu a vyhodnotit jeho ekonomickou
bilanci.

...........................................................
zapisovatel
...........................................................
ověřovatel

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

