Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hora Svaté Kateřiny ze dne 22.03.2006
Ověřovatelé: Günter Hejna, Ladislav Kuzebauch
Hlasování:

9 pro

Návrhová komise: Otto Šec, Milan Mahušek
Hlasování:

9 pro

Zapsala: Nikola Šecová
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Informace
3. Rozpočet na rok 2006
4. Inventarizace k 31.12.2005
5. Závěrečný účet obce Hora Svaté Kateřiny za rok 2005
6. Výroční zpráva o informacích za rok 2005
7. Komise, výbory
8. Různé, diskuse, závěr
Hlasování: 7 pro
1. Kontrola usnesení ze dne 13.02.2006
-

všechny body splněny
ZO bere na vědomí

2. Informace
-

parlamentní volby 02.06.2006 – 03.06.2006 (stanovení minimálního počtu členů
OVK v počtu 5. počet volebních okrsků 1, sídlo volebního okrsku: Hora Svaté
Kateřiny, Dlouhá 261, Obecní úřad, zapisovatelkou bude Jana Matoušková)
Dopravní obslužnost (ČSAD X KÚ) je v diskuzi
Chemopetrol daruje svazku obcí peněžitý dar
Budou opravy Svídnice.

Šlapka: občané se mohou vyjadřovat k opravám.
-

Ptačí chřipka – info + media. Speciální jednotky jsou připraveny. Obec uskuteční
kontrolní evidenci drůbeže u obyvatel
16.4.2006 setkání akcionářů o stavu společnosti
Vyúčtování odpadu a platby na rok 2006 možné na OÚ po předchozí domluvě i
v neúřední den

Šlapka: Zda je možné dostávat pytle najednou, nebo alespoň polovinu?
Kuzebauch: Zatížilo by to rozpočet, materiál se nakupuje průběžně.
-

kontrola Státního fondu rozvoje bydlení – půdní vestavba bez závad
ZO bere na vědomí

3. Rozpočet na rok 2006
-

rozpočet Obce Hora Svaté Kateřiny na rok 2006 ve výši 11.843.000,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel

-

výhledový rozpočet Obce Hora Svaté Kateřiny na rok 2007 ve výši 9.960.000,- Kč
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel

-

výhledový rozpočet Obce Hora Svaté Kateřiny na rok 2008 ve výši 11.085.000,- Kč
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel

4. Inventarizace k 31.12.2005
-

viz příloha č. 1
Hlasování: 6 pro, 1 zdržel

5. Závěrečný účet Obce Hora Svaté Kateřiny za rok 2005
-

viz příloha č. 2
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel

6. Výroční zpráva o informacích
Šlapka: zpochybňuje výroční zprávu HSK za rok 2005. Tento bod by měl být odložen, prošetřen a
schválen na dalším zasedání, neboť zpráva není pravdivá. Pan Šlapka doloží kopie dokladů, které
dokládají, že všechny žádosti nebyly vyřízeny (doporučené dopisy, e-maily)
Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu o informacích za rok 2005 s podmínkou došetření
v případě dodání podkladů s námitkami pana Lubomíra Šlapky.
Hlasování: 5 pro, 1 zdržel, 1 proti
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi kontrolní komise k prošetření odepření informací na základě
zák. 106/1999 Sb.
Hlasování: 8 pro
7. Výbory, komise
Finanční výbor – Ladislav Kuzebauch:
-

přijetí návratné finanční výpomoci na pokrytí zvýšených nákladů energií (plyn,
elektrická energie ve výši 600.000.- Kč od Ministerstva financí ČR s návratností do
30.11.2006
Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel

V 18:53 dorazil pan Nodes.
Školská komise – Roman Gröbl:
-

zřizuje a souhlasí s činností Školního klubu při ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny
s cílovou kapacitou 25 dětí
Hlasování: 8 pro

Stavební komise – Milan Mahušek:
-

bere na vědomí návrh RWE Transgas Net s.r.o. ve věci nájmu nebo prodeje
pozemků a pověřuje vedení obce pokračovat v jednání s firmou RWE Transgas Net
s.r.o. o možném navýšení nájmu nebo prodeje pozemků na Hraniční předávací
stanici

Šlapka - návrh na vyškrtnutí slova „prodej“ u výše uvedeného bodu
Hlasování: 1 pro, 6 proti, 1 se zdržel

Finanční výbor – Ladislav Kuzebauch:
-

souhlasí s dopracováním a dojednáním dlužné částky za geofyzikální měření pro
zjištění štol ve výši 51.870,- Kč s firmou RWE Transgas Net s.r.o.
Hlasování: 8 pro

-

souhlasí s nákupem ojetého osobního automobilu od firmy RWE Transgas Net s.r.o.
s kombinací na zemní plyn
Hlasování: 8 pro

Komise pro rozvoj – Petr Pakosta:
-

bere na vědomí návrh komise pro rozvoj tento rok přednostně řešit alternativy
úpravy dopravní i stavební a to v 1. etapě náměstí a v 2. etapě ul. Dlouhá, Růžový
Vrch, Kamenná, Hřbitovní. K tomuto účelu bude vyvolána veřejná diskuze
s informační besedou k této problematice

Šlapka: návrh o projednání stažení trestního oznámení na p. Kříže za pořez obecních smrků. Po
předložení písemné žádosti - návrh pana Lubomíra Šlapky o projednání stažení trestního oznámení
ve věci pokácení obecních stromů, bude o tomto zastupitelstvo obce jednat.
Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi
8. Různé, diskuse, závěr:
Jeřábek: Zda- li by mohla být upravena i cesta k přechodu?
Pakosta: Je vypracován projekt a je s tím počítáno.
Šabek: Zda obec má informace o tom, že vysílač Buková Hora přestane vysílat z důvodu zapojení
německého vysílače a zda se počítá do budoucna s řešením.
Pakosta: Bude se žádat, aby obce byly vykryty. Je v jednání instalace Oskara a digitálních vysílačů.
Králová: Kašna před jejich domem je plná „bordelu“ a nepořádku, je ve špatném stavu. Zda-li by
nemohla být kašna zavezena, o květiny by se starali.
Gröbl: Kašna se vyčistí při úklidu obce, je vedena v Mostě jako nádrž.
Pakosta: Do příštího jednání zanést bod o řešení kašny a podat zprávu Králům.

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

