Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hora Svaté Kateřiny
ze dne 26.06.2006
Ověřovatelé: Otto Šec, Milan Mahušek

Hlasování: 6 pro

Návrhová komise: Petr Pakosta, Günter Hejna

Hlasování: 6 pro

Omluven: Jaroslav Nodes
Pan Roman Gröbl a Lubomír Šlapka přijdou později, jsou omluveni.
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena slečna Nikola Šecová.
Program:
1. Kontrola usnesení ze dne 29.05.2006
2. Informace starostky
3. Dotace
4. Komise, výbory
5. Různé, diskuse, závěr
Hlasování: 6 pro
1. Kontrola usnesení ze dne 29.05.2006
ZO bere na vědomí
2. Informace starostky
-

proběhl soud s RWE TransgasNET – soud odročen na 08.08.2006
SČVaK a.s. - nevyřešené pozemky – jedná se o akci Z dolní vodovod, nevyjasněný právní
vztah
odhalení kamene písničkáře Anton Günter – poděkování panu Královi
21.06.2006 proběhla beseda k územnímu plánu za účasti zpracovatele Ing. Arch. Bílek
ZO bere na vědomí

-

počet členů Zastupitelstva obce Hora Svaté Kateřiny pro další volební období v počtu 9
Hlasování: 8 pro

-

vystoupení Obce Hora Svaté Kateřiny ze společnosti Kateřinská důlní s.r.o.

Šlapka: je proti, aby obec z členství nevystupovala, dává protinávrh nevystupovat. Kdo je
v Kateřinské důlní? Proč zůstávají fyzické osoby a obec vystupuje. Protinávrh: odložit tento bod do
příštího volebního období.
K tomuto bodu byla vedena diskuse – Sakařová, Král, Králová – nevidí důvod proč by obec měla
vystupovat. Paní Sakařová si není jistá, v občanském právu se moc nevyznám.
Šlapka: kdo je členem Kateřinské důlní?
Horáková: zdůvodnila proč se ze společnosti vystupuje. O vystoupení požádal i starosta německé
strany p. Heustein.
Hlasování: 1 pro, 5 proti, 2 se zdrželi
Horáková: vystoupení Obce Hora Svaté Kateřiny ze společnosti Kateřinská důlní s.r.o. s podmínkou
vrácení vložených finančních prostředků jako poloviční finanční podíl vstupního kapitálu člena
společnosti.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
Pakosta: doloží smlouvu Kateřinská důlní.
-

zpráva o výsledcích hospodaření Obce Hora Svaté Kateřiny za rok 2005

Šlapka: proč je ve zprávě tato věta? Tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní uzávěrky?
Horáková: požádáme o vysvětlení auditora.
Zpráva bude odsouhlasena po vysvětlení výroku auditorem.

-

zpráva auditora pro zvláštní účely o přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace
sestavené k 31.12.2005
Hlasování: 8 pro

3. Dotace
-

jednání o změnách v dotacích, a to:
o oprava veřejného osvětlení Hora Svaté Kateřiny ISPROFIN 217816 0306 – původní
dotace 1,3 mil Kč na 0,3 mil. Kč
o zajištění propadlin na poddolovaném území a zajištění sesuvů půdy Hora Svaté
Kateřiny ISPROFIN 217816 0305 – původní dotace 1,4 mil. Kč na 2,4 mil. Kč

Šlapka: kde všude jsou propadliny?
Horáková: dle mapy.
Šlapka: má pozemky někdo pronajaté a kdo?
Hlasování: 8 pro
-

MF dotace na školu - rekonstrukce topného systému v základní škole, oprava střechy na
základní škole, Karavan camp – u těchto dotací schválit počet členů výběrové komise
v počtu 5

Šlapka: bude se hlasovat poté o konkrétních osobách?
Hlasování: 8 pro
-

zadávací podmínky na akce: rekonstrukce topného systému v základní škole, oprava
střechy na základní škole, Karavan camp
Hlasování: 8 pro

4. Stavební komise:
-

záměr prodeje pozemku p.č. 2523/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: 8 pro

-

zamítnutí prodeje pozemku p.č. 2532/5 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny a upřednostnění
pronájmu pozemku s upřesněním lokalizace
Hlasování: 8 pro

-

zamítnutí prodeje části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel

-

vypořádání pozemků s PF ČR – návrh na revokaci bodu 12, usnesení ze dne 29.05.2006
Hlasování: 8 pro

-

nový návrh PF ČR – obec akceptuje návrh Pozemkového fondu ČR – řešení v rámci
pozemku p.č. 3006/1, tím je provedení změn obecních pozemků a pozemků PF ČR s cílem
ucelit všechny pozemky v rozsahu pozemku 3006/1. Pro ucelení bude jednáno i se
zbytkovým statkem Jeneč s.p. o případném odkoupení některých částí pozemků
v evidované parcele č. 3006/1
Hlasování: 8 pro

-

dohoda o zrušení kupní smlouvy (část srubů) ze dne 30.9.1991 na objekt č. 382/2
situovaného na pozemku p.č. 368 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny: manželé Kulíkovi od smlouvy
odstupují a pohledávku postupují paní Kondrové. S paní Kondrovou se sepíše smlouva o
smlouvě budoucí.
Hlasování o zrušení kupní smlouvy mezi obcí a manželi Kulíkovými a schválení převedení
objektu ve prospěch paní Kondrové, ZO bere na vědomí vypořádání podílu mezi paní
Kondrovou a manželi Kulíkovými.

Sakařová: nerozumí tomu, proč obec řeší problémy majetkoprávní za někoho jiného a upozorňuje,
že smlouva, která je stará 15 let je neplatná.
Pakosta: není to pravda, ale ověříme to na Katastrálním úřadě.
Šlapka: navrhuji odsunutí tohoto bodu na příští zasedání pro současnou nepřehlednost.
Zastupitelstvo obce odkládá dohodu o zrušení kupní smlouvy (část srubů) ze dne 30.9.1991 na
objekt č. 382/2 situovaného na pozemku p.č. 368 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny.
-

lesní hospodář - Jaroslav Sýkora, který jako jediný předložil oprávnění k výkonu činnosti
odborného lesního hospodáře, odměna je schválena dle tabulkových předpisů ve výši 300,- Kč za 1 ha lesa za rok

Šlapka: kolik ha lesa máme, zdali se na náš les čerpala dotace?
Pakosta: + - 500 000,-- Kč v posledních 4 letech.
Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel
-

zvláštní účet pro právní zajištění Ústavní stížnosti pro změnu předpisu o rozpočtovém
určení daní
Hlasování: 8 pro

5. Diskuse, různé, závěr:
Hejna – neprovedení kontroly dokladů zadané na minulém zasedání pro neúčast pana Jaroslava
Nodese (v Americe).
Šlapka: paní Horáková nezná zákony, jelikož v zákoně o informacích není žádná zmíňka o datumu
narození, a že mu opětovně odmítá podat informace.
Pakosta: doložit doklady o dopisech (zdali je možné).
Šabek: co zapsala zapisovatelka k bodu Kateřinská důlní?
Králová: pan Mahušek neví o které pozemky se jedná, je to smutné.
Sakařová: Proč pan Šlapka neudělá gesto a nepředloží doklady o korespondenci a proč se
zastupitelé, kteří jsou členy Kateřinské důlní nezdrželi hlasování.
Vede se dlouhá diskuse ke společnosti Kateřinská důlní.

Ověřovatelé: Otto Šec, Milan Mahušek
Návrhová komise: Petr Pakosta, Günter Hejna
Starostka obce: Horáková Eva
Místostarostové obce: Mahušek Milan, Pakosta Petr
Zapsala: Nikola Šecová

