ZÁPIS

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 5.6.2012 v Nových Hutích
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Nové Hutě dne 29.5.2012.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Zdeněk Vácha
Jitka Urbanová
Věra Tomášková
Jan Kavan
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni J. Urbanová, J. Stuchlý
Zapisovatelem jednání ZO byla stanovena paní Věra Tomášková
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Schválení závěrečného účtu za rok 2011
Schválení rozpočtové změny
Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami pro stavbu hřiště H1 a H2
Odsouhlasení znaku a vlajky obce
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 tím, že je nutné zajistit pořízení změny č. 4 územního plánu obce
prostřednictvím osoby, která má osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu územně
plánovací činnosti. Následně proto navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že bere na vědomí a
schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 Krajským úřadem Jihočeského kraje a dále schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2011 s výsledkem s výhradami. Při přezkoumání
hospodaření územního celku Obce Nové Hutě za rok 2011 byly
zjištěny chyby a nedostatky v závažnosti podle ust. § 10 odst. 3 písm.

c) zákona č. 420/2004 Sb., a to konkrétně poručení povinnosti a
neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející
roky. Při přezkoumání nebyla zjištěna rizika podle ust. § 10 odst. 4,
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo Obce
Nové Hutě rozhodlo ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb. na základě výsledků přezkoumání hospodaření obce o
přijetí následujících opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Krajským úřadem Jihočeského kraje:
- obec se při schvalování závěrečného účtu bude nadále řídit ust.
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a dodržovat
uvedeným zákonem stanovený postup a zpráva o plnění
přijatých opatření bude Krajskému úřadu JK zaslána s ust. §
13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění do 6 měsíců.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
2) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje změnu č. 2)
rozpočtu obce pro rok 2012 tím způsobem, že na straně výdajů se
objem rozpočtu obce pro rok 2012 zvýší o částku 200.000,-Kč a na
straně financování se zvýší rovněž o 200.000,-Kč. Podobný položkový
rozpis rozpočtového opatření je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
3) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje složení komise
pro otevírání obálek s nabídkami na realizaci akce stavby hřiště H1 a
H2 ve složení: p. Tomášková, p. Stuchlý, p. Sládek.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
1) Zastupitelstvo Obce Nové Hutě rozhodlo, že schvaluje návrh znaku a
vlajky obce dle varianty č. 1 grafické přílohy tohoto usnesení a
požádá předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky o udělení tohoto znaku a vlajky ve smyslu ust. § 34a odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.
Nato proběhlo hlasování:
Pro:4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
Během následné diskuze pan Stuchlý upozornil přítomné na nutnost umístění kontejneru na
odpad, dále na konání pouti dne 17.6.2012 a došlo k diskuzi nad problematikou užívání
pozemní komunikace mezi Pláněmi a Novými Hutěmi.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 15:20 hod.
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