
ZÁPIS č.02/06
ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  HUSINEC

KONANÉHO  DNE  19.12.2006 NA  OÚ HUSINEC

Přítomni: Filip, Friedberger, Frnka, Hasil, Kalinová, Klesner, Kovář, Malec, Neužil, Pauch,  
Tesárek, Vacík, Vastl, Zíka

Omluveni: Neužilová
Občané: 31

Konstatuji,  že  dnešnímu  zasedání  je  přítomno  14  členů  ZO,  zasedání  je  tedy  usnášení 
schopné.

Zapisovatelkou z jednání určuji paní Evu Grunskou.

Ověřovateli zápisu určuji: Miloslava Hasila, Milana Zíku

Program: 1.Kontrola zápisu č.01/06
2.Volba návrhové komise
3. Schválení jednacího řádu ZO
4. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO
5. Rozpočtové změny k 30.11.2006
6. Rozpočtové provizórium na rok 2007
7. Prodej části parc.č.977/1 v k.ú.Husinec
8. Žádost o odkoupení parc.č.977/40 v k.ú.Husinec
9. Žádost o výměnu pozemků – manž.Raušerovi
10. Žádost o odkoupení pozemku parc.č.1094/16 v k.ú.Husinec
11. Záměr prodeje části pozemku parc.č.648/1 na dva řadové domy
12. Veřejné výběrové řízení-nabídka obci-složiště org.hnojiv
13. Cena vodného a stočného na rok 2007
14. Volba kontrolního a finančního výboru
15. Diskuse, usnesení, závěr

Navrhuji doplnit program o projednání návrhu rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2007.

Má ještě někdo návrh na doplnění programu? Pokud tomu tak není,dávám hlasovat: kdo je pro, 
aby se dnešní jednání řídilo tímto programem?

HLASOVÁNÍ (12/0/2) SCHVÁLENO

1. Kontrola zápisu č.01/06
Minulé zasedání bylo ustavující. Ověřovatelé potvrdili platnost zápisu č.01/06 a nevznesli vůči 
němu námitky.
2. Volba návrhové komise
Navrhuji následující složení návrhové komise: Filip, Zíka, Vastl

HLASOVÁNÍ (11/0/3) SCHVÁLENO

3. Schválení jednacího řádu ZO
Dle § 96 zákona č.128/2000 Sb. vydává ZO jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání 
zastupitelstva obce.
ROZPRAVA:  dodržovat  zasílání  podkladů  do  7  dnů,  povinnost  zúčastňovat  se  jednání, 
nepřítomnost omlouvat.

NÁVRH: ZO schvaluje jednací řád ZO po zapracování připomínek.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO



4. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO
Dle  zákona  č.50/2006  Sb.  ze  dne  27.02.2006 o  odměnách  za  výkon  funkce  členů ZO se 
navrhují odměny neuvolněným členům ZO:
místostarostka 6.540,-Kč/měsíc
člen rady 1.130,-Kč/měsíc
člen ZO 300,-Kč/měsíc
předsedové výborů a komisí 960,-Kč/měsíc
členové komisí. 760,-Kč/měsíc
ROZPRAVA: p.Filip – zajímá mně náplň pro jednotlivé výbory-bylo zodpovězeno.

NÁVRH: ZO schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZO.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO
5. Rozpočtové změny k 30.11.2006
Rada obce předkládá rozpočtové změny k 30.11.2006, změny byly po dobu 15 dnů vyvěšeny na 
úřední desce a tvoří přílohu tohoto zápisu. Seznámí vás s nimi účetní paní Tichá.
ROZPRAVA: p.Neužil – zda má obec rezervní fond. Zodpovězeno – rezervní fond obec nemá.

NÁVRH: ZO schvaluje rozpočtové změny k 30.11.2006.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

6. Rozpočtové provizórium na rok 2007
Po  dobu  než  bude  schválen  rozpočet  obce  na  rok  2007  se  bude  řídit  hospodaření  obce 
rozpočtovým  provizóriem  ve  výši  1/12  provozních  nákladů  obce  za  rok  2006.  Návrh 
rozpočtového provizória byl zveřejněn na úřední desce zákonnou lhůtu.

NÁVRH: ZO schvaluje rozpočtové provizórium ve výši 1/12 provozních nákladů roku 2006 pro 
hospodaření obce do doby schválení rozpočtu na rok 2007.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

7. Prodej části parcely č.977/1 v     k.ú.Husinec  
Na základě zveřejněného záměru na prodej části parc.č.977/1 v k.ú.Husinec přímému zájemci 
manželům Mrázkovým, Husinec č.339 nebyla ze strany veřejnosti podána žádná námitka. Po 
zaměření se jedná o parc.KN č.977/66 o výměře 13 m2 a parc.PK č.973/2 díl 1 o výměře 85 
m2.

NÁVRH: ZO schvaluje  prodej  parc.KN č.977/66 o výměře 13m2 a parc.PK č.973/2 díl  1  o 
výměře 85 m2 v k.ú.Husinec manželům Mrázkovým, Husinec č.339 za cenu 50,-Kč/m2.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

8. Žádost o odkoupení parc.č.977/40 v     k.ú.Husinec  
Manželé Podlešákovi, Husinec č.331 žádají o odkoupení parc.č. 977/40 v k.ú.Husinec o výměře 
158 m2 na stavbu dvougaráže nebo přístřešku pro dva osobní automobily.
ROZPRAVA: k žádosti se vyjádřil pan Miroslav Podlešák.

NÁVRH: ZO schvaluje záměr prodeje parc.č. 977/40 v k.ú.Husinec.

HLASOVÁNÍ (0/13/1) NESCHVÁLENO



9. Žádost o výměnu pozemků – manželé Raušerovi
Manželé Raušerovi, Husinec 317 žádají o výměnu pozemků v jejich vlastnictví (PP č.973/3 o 
výměře  102 m2,  973/2  o  výměře  65  m2 a  974/  2  část  o  výměře  25  m2)  za  pozemky  ve 
vlastnictví obce (PP č.977/2 díl 7 o  výměře 158 m2 a parc.č.977/ 1 část o výměře 25 m2) 
z důvodu nevhodného tvaru pozemků ve vlastnictví manželů  Raušerových  a tím i nemožnosti 
jejich využití.
ROZPRAVA: k žádosti se vyjádřil pan František Raušer.

NÁVRH: ZO schvaluje  směnu pozemků ve vlastnictví  manželů Raušerových (PP č.973/3 o 
výměře 102m2, 973/2 o výměře 65 m2 a 974/2 část o výměře 25 m2) za pozemky ve vlastnictví 
obce (PP č.977/2 díl 7 o výměře 158 m2 a 977/1 část o výměře 25 m2) vše v k.ú.Husinec.

HLASOVÁNÍ (0/14/0) NESCHVÁLENO

10. Žádost o odkoupení parc.č.1094/16 v     k.úHusinec  
Jana Ježková, Husinec, Jeronýmova 125 žádá o odkoupení parc.č.1094/16 o výměře 72 m2 
v k.ú.Husinec – vlastník obec Husinec.

NÁVRH: ZO schvaluje záměr prodeje parc.č.1094/16 o výměře 72 m2 v k.ú.Husinec přímému 
zájemci Janě Ježkové, Husinec, Jeronýmova 125.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

11. Záměr prodeje části parc.č.648/1 na dva řadové domy
Rada  obce  navrhuje  zveřejnění  záměru  prodeje  pozemků  parc.č.  648/1,  648/19  a  648/20 
v k.ú.Husinec o celkové výměře 1101m2 za účelem výstavby dvou řadových rodinných domů.
ROZPRAVA:  kolik  bude  stát  napojení  na  inženýrské  sítě,  nejdříve  schválit  rozměření   a 
rozdělení pozemků a poté prodej.

NÁVRH: ZO schvaluje zaměření a rozdělení  pozemků parc.č.648/1 o výměře 846 m2, parc.č. 
648/19 o výměře 135m2 a 648/20 o výměře 120m2 vše v k.ú.Husinec na dvě parcely.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

12. Veřejné výběrové řízení – nabídka obci – složiště org.hnojiv
Pozemkový fond ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na prodej složiště organických hnojiv 
bez pozemku. Nabídková cena pro II. kolo je 1.390.430,- Kč.

NÁVRH: ZO schvaluje účast ve výběrovém řízení na prodej složiště organických hnojiv bez 
pozemku.

HLASOVÁNÍ (0/14/0) NESCHVÁLENO

13. Cena vodného a stočného na rok 2007
VaK JČ a.s. předložil kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2007. Cena pro domácnosti a 
ostatní odběratele je navýšena o 1,- Kč na cenu 48,83 včetně DPH.

NÁVRH:  ZO  schvaluje  cenu  vodného  a  stočného  na  rok  2007  pro  domácnosti  a  ostatní 
odběratele ve výši 48,83 Kč/m3.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

14. Volba finančního a kontrolního výboru
Návrhová komise předkládá návrh na složení finančního a kontrolního výboru:
finanční výbor: Josef Kovář, Zdeňka Wudyová, Gabriela Veselá



kontrolní výbor: Ludvík Friedberger, Radek Malec, Miloslav Hasil

NÁVRH: ZO schvaluje složení finančního a kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

15. Návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2007
Od roku 2002 je obec ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.128/2000 Sb. o obcích členem 
Dobrovolného svazku obcí  Prachaticko.  Svazek vystupuje jako právnická osoba,  má vlastní 
majetek a předkládá návrh rozpočtu na rok 2007. 

NÁVRH: ZO schvaluje rozpočet DSO Prachaticko na rok 2007.

HLASOVÁNÍ (14/0/0) SCHVÁLENO

15. Diskuse
p.Panniová zda by se mohl přidat kontejner na papír i na parkoviště u hotelu

aby byly vývěsní skříňky dány zpět na budovu obce – v průjezdu pošty je tma
u staré vodárny v dolním parku je odkrytá studna-hrozí možnost úrazu dětí
zda se bude ještě válcovat cesta kolem Husovy skály
navrhuji dávat dotazy a připomínky občanů do zpravodaje a odpovídat na ně

p.Podlešák chodník u nás je zarostlý, kdo se o něj stará
v naší ulici není možno parkovat, máme 3 auta, jak nám obec zajistí parkování
zda je vyhláška o čistotě a pořádku v Husinci – jak to dopadlo se včelínem na 
Kněžnicích

p.Miller jedná  se  o  světskou  cestu,  není  do  dneska  dodělaná,  firmě  bylo  určitě  
zaplaceno

p.Neužil co má pro obec za přínos azylový dům, všechny projekty jsou s ním spojené, 
obec by se měla starat především o své občany

p.Jileček co dávají obyvatelé Rybky obci, jak jí pomáhají
p.Zíka zkušenost z prvního projektu byla taková, že na akcích bylo více husineckých 

občanů než z azylového domu
p.Tesárek navrhuji udělat průzkum v sídlišti a navrhnout obytnou zónu
p.Klesner navrhuji posunout značku začátek Husince před firmu Otherm
p.Vacík chodník na mostě je nebezpečný, zvláště pro děti, zda by nebylo možno dát  

tam zábradlí.
p.Stehlíková vývěsní deska obce by měla být i na autobusovém nádraží

zda bude veřejné WC na obci a kolik lidí zde bude zaměstnáno
p.Pluhařová kdo navrhoval přechod pro chodce v zatáčce u autobusového nádraží, přejít  

zde je velmi nebezpečné
přechod pro chodce by měl být i u odbočky do Výrova

Zapsala: E.Grunská



USNESENÍ  č.02/06
z jednání zastupitelstva obce Husinec dne 19.12.2006

ZASTUPITELSTVO  OBCE:

1) SCHVALUJE  
a) jednací řád zastupitelstva obce s odsouhlasenými dodatky
b) stanovení odměn pro neuvolněné členy ZO
c) rozpočtové změny k 30.11.2006
d) rozpočtové provizórium na rok 2007 do doby schválení rozpočtu
e) prodej  parc.KN č.977/66  o  výměře  13m2 a  parc.PK č.973/2  díl  1  o  výměře  85  m2 

v k.ú.Husinec za cenu 50,-Kč/m2 manželům Mrázkovým,Husinec č.339
f) zveřejnění  záměru  prodeje  parc.č.1094/16  v k.ú.Husinec  o  výměře  72  m2  přímému 

zájemci Janě Ježkov, Husinec č.125
g) zaměření a rozdělení  parc.č.648/1 o výměře 846m2, 648/19 o výměře 135 m2 a 648/20 

o výměře 120m2 v k.ú.Husinec na dvě parcely
h) cenu vodného a stočného na rok 2007
i) složení kontrolního a finančního výboru
j) rozpočet DSO Prachaticko na rok 2007

2) NESCHVALUJE  
a) záměr prodeje parc.č.977/40 v k.ú.Husinec
b) směnu pozemků ve vlastnictví  manželů Raušerových za pozemky ve vlastnictví  obce 

Husinec
c) účast  obce ve výběrovém řízení  na prodej  složiště  org.hnojiv  bez pozemku za cenu 

1.390.430,-Kč

3) BERE  NA  VĚDOMÍ  
a) kontrolu zápisu č.01/06

4) VOLÍ  
a) návrhovou komisi ve složení: Filip, Zíka, Vastl
b) finanční výbor ve složení:Josef Kovář, Zdeňka Wudyová, Gabriela Veselá
c) kontrolní výbor ve složení: Ludvík Friedberger, Radek Malec, Miloslav Hasil


