
ZÁPIS  č.16/06
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  HUSINEC

KONANÉHO  DNE  12.04.2006  V JÍDELNĚ  ZŠ

Přítomni: Attendorn, Filip, Friedberger, Malec, Pauch, Řezník, Slavíček, Tesárek, Wudy
Omluveni: Hasil, Klesner, Němečková, Raušerová
Nepřítomni: Kabát, Musil
Občané: 8

Konstatuji, že dnešnímu zasedání je přítomno 9 členů ZO, zasedání je tedy usnášení schopné.

Zapisovatelem z jednání určuji Naděždu Tichou

Ověřovateli zápisu určuji: pan Slavíček a Malec

Program: 1. Kontrola zápisu č.15/05
2. Volba návrhové komise 
3. Rozpočtové změny k 31.03.2006
4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene E.ON, elektropřípojka 
k č.p.34 Výrov
5. Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku v obci
6. Obecně závazná vyhláška o zrušení vyhlášky č.4/97-Fond rozvoje bydlení
7. Prodej části parc.č. 980/1 v k.ú.Husinec
8. Žádost o změnu využití parc.č.980/9 v k.ú.Husinec
9. Žádost o prodej parc.č.648/1 – stavební v k.ú.Husinec
10. Závěrečný účet svazku obcí Prachaticko
11. Zřizovací listina Sboru dobrovolných hasičů Husinec
12. Diskuse, usnesení, závěr

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

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

1. Kontrola zápisu č.15/05
Konstatuji, že ověřovatelé potvrdili platnost zápisu č.15/05 a nevznesli vůči němu námitky.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

2. Volba návrhové komise
Navrhuji následující složení návrhové komise: Filip, Tesárek,Řezník

3. Rozpočtové změny k 31.03.2006
Finanční  výbor  předkládá  rozpočtové  změny  k  31.03.2006,  změny  byly  po  dobu  15  dnů 
vyvěšeny  na  úřední  desce  a  tvoří  přílohu  tohoto  zápisu.  Seznámí  vás  s nimi  předseda 
finančního výboru pan Řezník.
Rozprava: 
NÁVRH: ZO schvaluje rozpočtové změny k 31.03.2006.

HLASOVÁNÍ (7/1/1) NESCHVÁLENO

4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení  věcného břemene E.ON, elektropřípojka k     č.p.34   
Výrov



V souvislosti s projektovou přípravou stavby přeložení elektropřípojky k čp. 34 Výrov předkládá 
projektová  kancelář  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  práva  odpovídajícího  věcnému 
břemeni na parc.č.KN –PK 1103/10-PK 1102/1 díl 2, KN 1103/12 – PK 1102/1 díl 1, KN 1108-PK 
1102/1 díl 3 v k.ú.Výrov mezi obcí Husinec a E.ON Distribuce a.s.
NÁVRH: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni na parc.č.KN-PK 1103/10-PK 1102/1 díl2, KN 1103/12-PK 1102/1 díl 1, KN 1108-PK 
1102/1 díl 3 v k.ú.Výrov mezi obcí Husinec a E.ON Distribuce a.s.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

5. Obecně závazná vyhláška o čistotě a pořádku v     obci  
Rada obce předkládá návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2006 o čistotě a pořádku v obci.
Rozprava. ZO ukládá radě obce do nabytí účinnosti vyhlášky jmenovat pracovníka obce 
pověřeného dohledem nad dodržováním této vyhlášky.
NÁVRH: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 o čistotě a    pořádku v obci a 
ukládá radě obce do nabytí účinnosti této vyhlášky jmenovat pracovníka pověřeného dohledem 
nad dodržováním vyhlášky.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

6.   Obecně závazná vyhláška o zrušení vyhlášky č.4/97-Fond rozvoje bydlení  
V souvislosti  se  zrušením účtu  Fondu  rozvoje  bydlení  rada obce předkládá návrh  vyhlášky 
č.2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/1997 o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Husinec.
NÁVRH: ZO schvaluje vyhlášku č.2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/1997 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Husinec.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

7. Prodej části parcely č.980/1 v     k.ú.Husinec  
Na  základě  výzvy  Krajského  úřadu  České  Budějovice  o  zjednání  nápravy  spočívající  v 
současném stavu právní nejistoty ve věci prodeje části parcely č.980/1 v k.ú.Husinec rada obce 
předkládá  k novému  projednání  žádost  pana  Kamila  Jungbauera.  Po  projednání  na  radě 
rozšířené o členy ZO podává rada následující návrh.
NÁVRH: ZO neschvaluje prodej části parcely č.980/1 v k.ú.Husinec.

HLASOVÁNÍ (8/1/0) SCHVÁLENO

8. Žádost o změnu využití parc.č.980/9 v     k.ú.Husinec  
Na  základě  výzvy  Krajského  úřadu  České  Budějovice  o  zjednání  nápravy  spočívající 
v současném stavu právní nejistoty ve věci změny využití parc.č.980/9 v k.ú.Husinec rada obce 
předkládá k novému projednání žádost pana Kamila Jungbauera.
NÁVRH: ZO schvaluje pořízení změny č.2 ÚP sídelního útvaru Husinec ve věci změny využití 
parc.č.980/9 v k.ú.Husinec za podmínky, že žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny. 
ZO žádá o pořízení této změny Městský úřad Prachatice.

HLASOVÁNÍ (6/3/0) NESCHVÁLENO

9.   Žádost o prodej parc.č.648/1- stavební v     k.ú.Husinec  
Manželé Kunovi žádají o odprodej části stavební parcely č.648/1 o výměře cca 400 – 500 m2 
v k.ú.Husinec za účelem výstavby rodinného domku.
NÁVRH: ZO schvaluje geodetické rozměření části parcely č.648/1 a zveřejnění záměru prodeje 



parcely přímému zájemci.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

10. Závěrečný účet svazku obcí Prachaticko
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce závěrečný účet svazku obcí Prachaticko ke schválení. 
NÁVRH: ZO schvaluje závěrečný účet svazku obcí Prachaticko dle přílohy.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

11. Zřizovací listina Sboru dobrovolných hasičů obce Husinec
Rada obce předkládá zastupitelstvu ke schválení. zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů 
obce Husinec.
NÁVRH: ZO schvaluje zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů obce Husinec..

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

12. Diskuse, usnesení a závěr
Diskuse:
p.Panniová Přeji si, aby byly zrušeny dopravní značky v trojúhelníku pod naším domem.

Vyčistit řeku, zahrnout kameny, kořeny.
Plakáty na lípě- nelepit!
Opět připomínám, že elektrikáři překopali mez u Šebelů rybníka – dát do pořádku.
Zábradlí kolem řeky u Friedbergerů je špatné, mohlo by dojít k úrazu dětí. Upravit 
břehy, mezička je pryč.
Schody u hřbitova opatřit zábradlím.
Do časopisu dát všechny připomínky a jejich řešení.

p.Nováková Kdo má za úkol čištění řeky – dotázat se na Povodí, jak to bude dál.
p.Stehlíková Obec by měla dát nějaký finanční dar na povodně, sami jsme také dostávali.

Autobusové nádraží – dát nový jízdní řád.
Dát něco do vývěsek – jsou prázdné.

Usnesení
S návrhem usnesení vás seznámí předseda návrhové komise pan Filip.

HLASOVÁNÍ (9/0/0) SCHVÁLENO

Zapsala: N.Tichá



USNESENÍ  č.16/06
ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  HUSINEC

KONANÉHO  DNE  12.04.2006

ZASTUPITELSTVO  OBCE:

SCHVALUJE
a) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON  
b) Distribuce a.s. – parc.č.KN 1108-PK 1103/10 – PK 1102/1 díl2, KN 1103/12 – PK 1102/1 

díl 1, KN 1108-1102/1 díl 3 v k.ú.Výrov
c) obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 o čistotě a pořádku v obci
d) obecně závaznou vyhlášku č.2/2006 o zrušení vyhlášky č.4/97-Fond rozvoje bydlení
e) geodetické  rozměření  části  parc.č.648/1  v k.ú.Husinec  a   zveřejnění  záměru  prodeje 

části parc.č. 648/1 v k.ú.Husinec přímému zájemci
f) závěrečný účet svazku obcí Prachaticko

NESCHVALUJE
a) rozpočtové změny k 31.03.2006
b) prodej části parc.č.980/1 v k.ú.Husinec
c) pořízení  změny  č.2  ÚP  sídelního  útvaru  Husinec  ve  věci  využití  parc.č.980/9 

v k.ú.Husinec na náklady žadatele

UKLÁDÁ
a) Radě obce: do doby nabytí účinnosti vyhlášky č.1/2006 jmenovat pracovníka pověřeného 

dohledem nad dodržováním této vyhlášky

VOLÍ
a) návrhovou komisi ve složení: Filip. Tesárek,Řezník

BERE  NA  VĚDOMÍ
a) kontrolu zápisu č.15/05


