ZÁPIS č.14/05
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUSINEC
KONANÉHO DNE 31.10.2005
Přítomni:
Omluveni:
Občané:

Filip, Friedberger, Hasil, Klesner, Malec, Němečková, Pauch, Raušerová, Řezník,
Slavíček, Tesárek, Wudy
Attendorn, Kabát, Musil
11

Konstatuji, že dnešnímu zasedání je přítomno 12 členů ZO, zasedání je tedy usnášení
schopné.
Zapisovatelkou z jednání určuji p.Evu Grunskou.
Ověřovateli zápisu určuji: p.Klesner, p.Němečková
Program:

1. Kontrola zápisu č.13/05
2. Volba návrhové komise
3. Vrácení finanční výpomoci – fond rozvoje bydlení
4. Rozpočtové změny
5. Dodatek zřizovací listiny Základní školy
6. Překlenovací úvěr – rekonstrukce radnice
7. Prodej parcely č.487/7 v k.ú.Husinec
8. Záměr prodeje části parc.č.977/40 a 977/1 v k.ú.Husinec
9. Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene-kabel NN
10. Program obnovy venkova-zařazení opravy kulturního domu
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Má někdo návrh na doplnění programu?
Pokud tomu tak není, dávám hlasovat: kdo je pro, aby se dnešní zasedání řídilo tímto
programem?
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

1. Kontrola zápisu č.13/05
Konstatuji, že ověřovatelé potvrdili platnost zápisu č.13/05 a nevznesli vůči němu námitky.
2. Volba návrhové komise
Navrhuji následující složení návrhové komise: Filip, Wudy, Hasil
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

3. Vrácení finanční výpomoci – fond rozvoje bydlení
V r. 1997 přijala obec finanční výpomoc z Fondu rozvoje bydlení (FRB) ve výši 600 tis.Kč na 10
let s tím, že obec bude s prostředky hospodařit dle pravidel vydaných ministerstvem.
V současné době je na účtě FRB v důsledku prodeje bytů částka 1.580.000,-Kč. Z této částky
budou vráceny vypůjčené fin.prostředky ve výši 600 tis.Kč. Zbývající částka 980 tis.Kč bude
zapojena do rozpočtu obce.
NÁVRH: ZO schvaluje vrácení fin.výpomoci ve výši 600 tis.Kč MMR, převedení zbývající částky
na běžný účet a zrušení účtu FRB.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

4. Rozpočtové změny
Rozpočtové změny byly zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dnů a nyní vás s nimi seznámí
předseda finančního výboru pan Řezník.
NÁVRH: ZO schvaluje rozpočtové změny k 31.10.2005 dle přílohy.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

5. Dodatek zřizovací listiny Základní školy
Na základě zákona č.561/2004 (školský zákon) došlo k zásadním změnám v označení druhů a
typů škol a školských zařízení a dále i ke změně terminologie a obsahu při vymezení předmětu
činnosti škol. Na základě toho je nutno provést změny a to v souladu s § 186 školského zákona
nejpozději do 31.03.2006 včetně zápisu provedených změn do rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT ČR.
NÁVRH: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Mistra Jana Husa a
Mateřské školy Husinec.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

6. Překlenovací úvěr – rekonstrukce radnice
Obec byla úspěšná v žádosti o finanční dotaci ze Společného regionálního operačního
programu (SROP) na opravu a rekonstrukci budovy OÚ a knihovny. Výstavba je naplánována
na rok 2006. Projekt je financován z prostředků EU, státního rozpočtu a rozpočtu obce.
Finanční prostředky EU budou poskytnuty po dokončení stavby. Protože obec nedisponuje
volnými financemi, vyzvala ČS, KB a ČSOB k předložení nabídek na poskytnutí překlenovacího
úvěru.
Průběh hlasování o jednotlivých nabídkách:
NÁVRH: ZO schvaluje přijetí překlenovacího úvěru od České spořitelny a.s. pobočka Písek
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

O dalších nabídkách nebylo hlasováno.
7. Prodej parc.č.487/7 v k.ú.Husinec
Na základě zveřejnění záměru prodeje (viz minulé ZO) podalo žádost o odkoupení parcely
č.487/7 o výměře 437 m2 (zahrada) v k.ú. Husinec Společenství vlastníků jednotek Husinec
224.
NÁVRH: ZO schvaluje prodej parc.č.487/7 o výměře 437 m2 Společenství vlastníků jednotek
Husinec 224 za cenu 50,-Kč/m2. Náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

8. Záměr prodeje části parc.č.977/40 a 977/1 v k.ú.Husinec
František Raušer, Husinec 317 podal žádost o odkoupení části parc.č. 977/40 o výměře 158 m2
a části parc.č. 977/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú.Husinec.
Rozprava: k žádosti se vyjádřil pan Raušer a majitel sousední nemovitosti pan Podlešák.
NÁVRH: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parc.č. 977/40 o výměře 158 m2.
HLASOVÁNÍ (0/11/1)

NESCHVÁLENO

9. Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene-kabel NN
V souvislosti s opravou domu čp.79 předložila EON Distribuce a.s. prostřednictvím ing.Doležala
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na
parc.č.1076/12 (chodník) pro uložení kabelu NN z domu čp.83 (pension Blanice) k čp.79.
NÁVRH: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na
parc.č.1076/12 v k.ú. Husinec s EON Distribuce a.s. Č.Budějovice a ukládá radě obce požádat
projekční kancelář Zajíček-Doležal Energosítě zapracovat do projektu přiložení kabelu NN
veřejného osvětlení.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

10. Program obnovy venkova – zařazení opravy kulturního domu
Stav střechy kulturního domu vyžaduje nutnou opravu. Z dotačního programu Obnovy venkova
na rok 2006 je možno získat fin.prostředky ve výši 50% nákladů, max.200 tis.Kč. Podmínkou
získání dotace je usnesení ZO o zařazení opravy KD do POV.
NÁVRH: ZO schvaluje zařazení opravy střechy kulturního domu do Místního programu obnovy
venkova pro rok 2006.
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

SCHVÁLENO

11. Diskuse
p.Panniová
•
mělo by se zakázat užívat park pro koně při jezdeckých závodech
•
zpevnit břehy Blanice – obnažené kořeny stromů
•
je třeba vyčistit řeku
•
koryto řeky je zarostlé – jsou zde pohozené různé věci
•
pod Černým mostem je ještě zbytek lávky
•
zda se budou stavět nové byty
•
jestli je v plánu postavit pečovatelský dům
•
čáry přes televizi na Nově
p.Stehlíková
•
jestli je počítáno se zábradlím u schodů ke hřbitovu
•
zda bude opravena hřbitovní zeď
•
kontejner u hřbitova – drží se zde voda
p.Melich
•
kanalizační vpustě jsou zanesené
•
díry za sochou u mostu
Usnesení
Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise p.Filip
HLASOVÁNÍ (12/0/0)

Zapsala: Grunská

SCHVÁLENO

