Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hora Svaté Kateřiny
ze dne 29. 5. 2006
Ověřovatelé: Roman Gröbl, Petr Pakosta

Hlasování: 5 pro, 1 zdržel

Návrhová komise: Jaroslav Nodes, Günter Hejna

Hlasování: 6 pro

Dostavil se pan Günter Hejna.
Zapisovatelkou dnešního jednání je pověřena slečna Nikola Šecová.
Program:
1. Kontrola usnesení ze dne 22.03.2006
2. Informace starostky
3. Komise, výbory
4. Různé, diskuse, závěr
Hlasování: 7 pro
1. Kontrola usnesení ze dne 22.03.2006
ZO bere na vědomí
2. Informace starostky
- p. Šlapka žádá o zařazení nových návrhů do programu, a to:
1/ revokaci výroční zprávy kontrolní komise
2/ stažení trestního oznámení na p. Kříže
= o tyto návrhy žádal el. poštou p. Pakostu dne 27. 4. 2006 a 25. 5. 2006
Horáková – doba na zařazení je 30 dní, žádost byla vzata a projednána, na reakci p. Pakosty
nebylo také odpovězeno. Odpověď bude písemně zaslána a v případě neprojednání bude
zařazena do diskuze – různé a odpověď bude písemně zaslána.








vodovodní přípojka – majetek není v evidenci obce, stavební povolení bylo podáno MNV,
majetek na sebe nebo zůstane pod SČVaK.
správa a údržba silnic – stanice v Hoře Svaté Kateřiny by měla být zrušena, situace se
zhorší
KÚ ÚK – jednání o opravě komunikace na Malém Háji a napadnutí zprávy o škodlivosti
substrátu (škodlivý ano/ne)
dopravní obslužnost
jednání s ÚP – VPP
č. p. 13 – předběžné jednání - nebyly splněny závěry jednání – odhlášení elektroměru,
pozemek, stav budovy
pojistné události po zimě
– škody byly nahlášeny
- vandalismus + krádež na Kolibě
- škoda u pí. Sirotkové
ZO bere na vědomí

3. Komise, výbory:
Finanční výbor:
-

RWE TransgasNET s.r.o. – soudní spor – další jednání 20.06.2006 – soudní odhadce na
cenu pozemků + ověření vlastnictví

-

RWE TransgasNEt s.r.o. – smlouva o daru ve výši 500.000,-- Kč na financování školství

Šlapka: zda smlouva nenabourá jednání, zda nebude ovlivněn záměr obce?
Horáková: ne, tato věc nemá vliv na soudní spor, jednání bylo ve 3 bodech a není součástí.
Pakosta: v minulosti došlo ze strany Transgasu k podpoře školy, hasičů a obce. Transgas
potřebu pro majitele RWE soudní verdikt.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel

-

sponzorský dar pro pana Bc. Jaroslava Bureše na publikaci regionální květy bývalého
okresu Most – finanční výbor nedoporučuje. Hlasování o zamítnutí.
Hlasování: 6 pro, 1 proti

-

Zastupitelstvo obce navrhuje neplatit částku 358.216, - Kč ve věci Dědictví po Jindřichu
Bejdovi – zdravotní středisko a jednat s notářkou JUDr. Malou.

Hlasování: 7 pro
-

záměr změny firmy na zajištění servisu výtahů v Domě s pečovatelskou službou
ZO bere na vědomí

-

Dodatek č. 1 s Dopravním podnikem Ústeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti –
zamítnutí podpisu. Je věcí státu a kraje platit prokazatelnou ztrátu.
Šlapka: co hrozí v případě zamítnutí (nezajistí dopravu)?
Horáková: odpovědnost má kraj.
Hlasování: 7 pro

-

záměr pro vyhlášení výběrového řízení na akci Karavan Camp, dle zásad MMR ČR ve výši
3.132.000,- Kč
Hlasování: 5 pro, 2 zdrželi

-

investice na č. p. 91 a č. p. 105 ve výši 25.000,- Kč v dodělání elektroinstalace
pojistkových skříní po opravě SČE a. s. hlavních přívodů do nemovitostí
Hlasování: 7 pro

Dostavil se Milan Mahušek – 18:40 hod.
-

částku 20.000,- Kč za právní pomoc při podání Ústavní stížnosti pro porušování rovnosti
občanů

Hlasování: 8 pro
dotaz p. Šlapky: Jakého právníka jste požádali?
odpověď Pakosta: JUDr. Hostinský z Prahy a budou se podílet na platbě další obce
Stavební komise:
-

převedení pozemků p.č. 1319/5, 1330/1, 1330/3 a 200/2 o celkové výměře 18.750 m2,
popřípadě směnu za jiné pozemky na neoprávněné převedené pozemky sloučené do
celkové parcely 3006/1 v k. ú. Hora Svaté Kateřiny – Pozemkový fond ČR

rozprava:

co je to za pozemky?
pozemky kolem rozhledny, z důvodu legalizace hřiště.
Hlasování: 7 pro, 1 proti

-

záměr odkoupit část pozemku p. č. 258/2 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny Obcí Hora Svaté
Kateřiny
Hlasování: 8 pro

-

záměr vyřešit majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 165 a část 167/1 v k.ú. Hora Svaté
Kateřiny, které jsou přilehlé k domu č.p. 183 za odhadní cenu Obcí Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: 8 pro

-

záměr využít pozemky za účelem volnočasové aktivity – p. č. 611/6, 615/3, 616, 449/3
v k.ú. Hora Svaté Kateřiny

Šlapka: zda bude vytyčena dráha?
Horáková: ne, je uvolněn prostor pro tuto volnočasovou aktivitu
Hlasování: 8 pro

-

záměr prodeje pozemků p.č. 368/2 a p.č. 368/4 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: 8 pro

-

prodej pozemku p.č. 2584/5 pro výstavbu benzinové pumpy – Ing. Tomáš Dvořák v k.ú.
Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: pro 7, 1 se zdržel

-

zamítnutí prodeje pozemku p. č. 2329 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny a jednat s oběma žadateli
Hlasování: 7 pro, 1 proti

-

nesouhlas s prodejem a navrhuje pronájem části p.č. 2532/5 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny
Hlasování: 7 pro, 1 proti

Školská komise:
-

schválení dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z počtu dětí pro oddělení
mateřské školky (28 dětí)
Hlasování: 8 pro

Komise pro rozvoj:






beseda o rozvoji obce
nabídka nových pracovních míst – projekt ESF
skauti – informační dřevěné desky – budou zhotoveny
možnost dobíjení telefonů + Sazka - návratky
motokros – interní řád
ZO bere na vědomí

Kontrolní výbor:





projednání stížnosti pí. Řehákové ze dne 14. 4. 2006
stížnost občanů Hory Svaté Kateřiny – zastavení pitné vody z důvodu mrazů
stížnost p. Šlapky – vyúčtování plateb obyvatel DPS
- nepravdivost výroční zprávy
setkání členů KV s obyvateli DPS

Starostka: p. Šlapka doloží důkazy o tom, že je výroční zpráva lživá.
Šlapka: Ne, zastupitelům nevěří. Není placeným zastupitelem a není administrativní pracovník,
tudíž nebude nic předkládat.
Starostka: p. Šlapka předá důkazy p. Nodesovi a p. Hejnovi, kterým věří a ti důkazy prověří.
Šlapka: ano, ale nesmí dopisy předat ostatním zastupitelům a nesmí provést fotokopie.
Hlasování o zprávě kontrolního výboru
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 zdržel
p. Šlapka opustil jednání před diskuzí – 19:45 hod.
Dotazy – diskuze:
pí. Sakařová: Proč přijímáte dar od někoho, s kým se soudíte?
pí. Lohaczová: O jaké auto se jedná? (RWE TransgasNET s.r.o.)
p. Lohacz: Za jakým účelem bude využíváno?
pí. Soukupová: Zda se vrátí altánek a zda budou jezdit autobusy v sobotu a v neděli?
p. Král: zda by mohly být jinak řešeny občasníky – odstřižené části.
Ověřovatelé: Roman Gröbl, Petr Pakosta
Návrhová komise: Jaroslav Nodes, Günter Hejna
Starostka obce: Horáková Eva
Místostarostové obce: Mahušek Milan, Pakosta Petr
Zapsala: Nikola Šecová

