Obec Červená Hora

Zápis č.2/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Hora ze dne 27.4.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátek v 18.35 hod.
Zasedání svolal, uvedl a řídil starosta B. Zajíc.
Přítomno:
8 zastupitelů
Omluveni:
0
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Hosté:
2 Ing. V. Tylš, p. B. Vlček
Zapisovatel: K. Kosinková
Návrh na ověřovatele zápisu: Petr Rosa a Aleš Donát
Schváleno: pro-proti-zdržel se
8–0–0
P. Rosa příchod 18.37 hod., přítomno 9 zastupitelů.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Vyhláška o odpadech
3. Pojistná smlouva na obecní majetek
4. Místní komunikace
5. Obecní vodovod
6. Územní plán
7. Spisová služba, archivace
8. Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
9. Různé, diskuse
10. Usnesení

9– 0 – 0
ad 1) Úkol ze zasedání ZO ze dne 8.12.2014:
Bod g) Provést nápravná opatření k nedostatkům z dílčího přezkoumání hospodaření 2014 – splněno.
Úkoly ze zasedání ZO ze dne 23.2.2015:
Bod a), b) a e) – j) - splněno.
Zůstává bod c) Zajistit odstranění závad zjištěných při revizi herních prvků – probíhá, termín do 30.6.2015,
a bod d) Revize požární nádrže
- trvá, termín je 31.5.2015.
ad 2) Vyhláška o odpadech
Starosta seznámil zastupitele s variantami ukládání bioodpadu. Zastupitelstvo zvolilo variantu komunitního
kompostování na území obce. Pro tuto variantu byla zpracována vyhláška o odpadech č. 02/2015, kterou
starosta předložil ke schválení. Tato vyhláška nahrazuje informační leták pro občany, který již dříve
připravila komise pro životní prostředí.
ZO schvaluje: Vydání obecně závazné vyhlášky č. 02/2015 o nakládání s odpady
9– 0 – 0
V souvislosti s odpady vznikl problém se smlouvou o pronájmu pozemků p.č. 218/2 a 218/7 pod kontejnery –
majitel p. Hospodárová, smlouva zanikla v roce 2003. Předloženy byly dvě varianty:
a) Obnovit smlouvu o pronájmu na dobu neurčitou.
b) Zahájit jednání o koupi těchto pozemků, aby se do budoucna předešlo dědickému řízení.
ZO ukládá: Zahájit jednání o koupi pozemků p.č. 218/2 a 218/7 pod kontejnery
z: starosta
t: 31.5.2015
9– 0 – 0
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ad 3) Pojistná smlouva na obecní majetek
Místostarosta obdržel 3 nabídky, v jednání je ještě nové snížení nabídek, pak bude rozhodnuto dle
kompletnosti nabídky a ceny.
ad 4) Místní komunikace
Starosta seznámil ZO s doporučením DI Náchod o zařazení obecních pozemních komunikací jako místní
komunikace III. třídy (Červená Hora 1c – 4c), které slouží k obslužnosti obce. Hlavním důvodem pro
zařazení je narovnání skutečného stavu s legislativou a další neméně významný důvod je čerpání dotací.
ZO schvaluje: Zařazení obecních pozemních komunikací jako místní komunikace III. třídy a vydání
obecně závažné vyhlášky
9– 0 – 0
ad 5) Obecní vodovod
Informace starosty o možnostech provozování obecního vodovodu, možné jsou 3 varianty.
a) Současný stav – vodovod provozuje Voda Č.K., rozpočítává se vše dohromady
b) Vodovod provozuje Voda Č.K., rozpočítává se na jednotlivé obce
c) Vodovod provozují obce samostatně
Zpracovává se studie pro dotčené obce (Červená Hora, Žernov, Zábrodí) a kalkulace má zaslat Voda ČK.
ad 6) Územní plán
Územní plán je platný do roku 2020, odborem územního plánování Náchod bylo doporučeno zahájení
příprav na zpracování nového ÚP ke konci roku 2015 (vypracování a konečné schválení ÚP trvá cca 3 roky).
Je třeba vyhlásit záměr o zpracování nového ÚP a nechat možnost občanům k připomínkám od června do
prosince 2015. Na počátku roku 2016 bude nutno schválit v zastupitelstvu vypracování nového ÚP.
ZO ukládá: Oslovit občany se záměrem zpracování nového ÚP
z: starosta
t: 31.5.2015
9– 0 – 0
ad 7) Spisová služba, archivace
Současný rozsah administrativních úkonů je široký, bude třeba je provádět elektronicky. Starosta navrhl
vypracovat postup pro zahájení administrace spisové služby (obsah, rozsah, kompetence, pověřená osoba,
…).
ZO ukládá: Vypracovat návrh postupu pro zahájení administrace spisové služby
z: místostarosta
t: 30.6.2015
9– 0 – 0
ad 8) Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
Starosta:
- Částečná uzavírka mostu Slatina n/Ú do 30.5.2015, od 1.6. úplná uzavírka, pro pěší bude průchozí.
- Pracovní jednání starostů v Náchodě.
- Školení integrovaného záchranného systému.
- Urgence výměny jističe u p. Šrůtka, přislíbeno provedení v krátké době.
- Uzavření dohod o provedení práce.
- Proškolení bezpečnosti práce a požární ochrany bude provedeno 4.5.2015.
- Pokuta od MÚ Náchod ŽP, nebylo podáno hlášení ISPOP za 2013.
- Žádost o poskytnutí informace od ing. Tylše k Požárnímu řádu zodpovězena, chybějící příloha doplněna na
internetové stránky obce.
- MSK Červený Kostelec žádá o příspěvek na časopis Rodným krajem – obdobně jako v minulém roce.
ZO schvaluje: Zaslání příspěvku na časopis Rodným krajem ve výši předchozího roku
9– 0 – 0
www.cervenahora.cz

2

Obec Červená Hora

V. Rosová – kulturní komise:
- 21.3. dětský karneval a merenda
- 6.4. přednáška E. Vlčkové o Mongolsku
- gratulace k diamantové svatbě (60 let) manželům Jiránkovým
- gratulace k 90. narozeninám p. Semerákové
- 30.4. proběhne pálení čarodějnic
- na konec května plánován výlet do Prahy
I.Jiroušková – finanční komise:
- činnost dle plánu na rok 2015
A.Donát – komise ŽP:
- proběhly brigády na pokácení břízy u hřiště, prořezání stromů ve školce a aleje pod hospodou
- 11.4. jarní úklid obce
- průběžná oprava laviček na Justyn. stezce
- v plánu úpravy zeleně kolem hasičárny, osázení prostoru u kontejnerů, vybudování kompostérů
- 9.5. bude brigáda na opravu herních prvků a úpravu hřiště
L. Kosinka – stavební komise a SDH:
- schůzka 3.4., v řešení zábrany tepelných čerpadel a přístřešek na hračky u MŠ
- do 30.4. předložení projektu na plochu před OÚ
- upozornit Nývltovi na zpevnění výjezdu a p. Středu, aby nedával trávu na cestu
- řeší se obecní kanalizace, doplnění osvětlení u Nývltů a u bytovky
- v budoucnu nutno řešit oplocení školky a špatný stav septiku ve školce, nutná rekolaudace septiku
- 16.5. čištění požární nádrže
- 11.7. 120 let činnosti SDH
- 13.5. proběhne audit hospodaření obce
- žádost MŠ o novou vývěsku, bude řešeno až po úpravě vstupu do OÚ, zatím oprava stávající
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Červená Hora dne 27.4.2015

Schváleno: pro-proti-zdržel se
ZO bere na vědomí:
a) Informace starosty o plnění úkolů
b) Informace starosty o činnosti obce a OÚ
9–0–0
ZO schvaluje:
a) Vydání obecně závazné vyhlášky č. 02/2015 o nakládání s odpady
9–0–0
b) Zařazení pozemních komunikací v katastru obce Červená Hora jako místní komunikace III. třídy a
vydání obecně závažné vyhlášky
9–0–0
c) Zaslání příspěvku na časopis Rodným krajem ve výši předchozího roku
9–0–0
ZO ukládá:
a) Zahájit jednání o koupi pozemků p.č. 218/2 a 218/7 pod kontejnery
z: starosta
t: 31.5.2015
9–0–0
b) Oslovit občany se záměrem zpracování nového ÚP
z: starosta
t: 31.5.2015
9– 0 – 0
c) Vypracovat návrh postupu pro zahájení administrace spisové služby
z: místostarosta
t: 30.6.2015
9–0–0
ZO ukončeno 20:03 hod.
Zapsala: Mgr. Kosinková

Ověřovatelé zápisu: P. Rosa a A. Donát
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Starosta obce:
Ing. Bronislav Zajíc
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