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Zápis ze setkání vedení města s občany místních částí 

Horka 

Dne: 3.6.2015  

Zahájení: 18,00 hod. 

 

Účastníci: 

Starosta: Radim Šimáně, Místostarosta: Václav Grűnwald, Tajemnice: Mgr. Lenka Koucká 

Radní: Mgr. Petr Šulc 

Členové osadního výboru (dále jen „OV“) a občané místní části Horka 

Zapisovatelka: Monika Halířová 

 

Starosta přivítal přítomné, představil jednotlivé účastníky za MěÚ a město.  

Setkání bylo svoláno za účelem vzájemného seznámení a dále nastavení způsobu komunikace vedení 

města s osadním výborem. Setkání vedení města s osadními výbory by probíhalo 2x ročně, 

v 1.  pololetí by bylo realizováno veřejné setkání s občany přímo v místní části, v 2. pololetí by pak 

proběhlo nad konkrétními tématy na MěÚ se zástupci osadního výboru a za účasti vedoucích 

některých odborů, kdy by se také diskutovaly jednotlivé návrhy do rozpočtu města na další rok.  

Mgr. Koucká zrekapitulovala aktuální složení OV.  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 17.6.2015 bude mít na programu jmenování, rozhodnutí o 

počtu členů a složení OV dle zákona o obcích, za tím účelem potřebujeme od OV aktuální návrh 

složení - maximálně pětičlenné (vždy lichý počet,  složený z občanů s trvalým pobytem, aktivnější 

tým může být širší, oficiální počet členů však bude maximálně pět)  - zaslat do 5.6.2015.  

 

Informace od vedení města:  

1) Osadní výbory mají uzavřenou smlouvu - Dohodu o způsobu čerpání finančních prostředků 

z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na zajištění fungování osadního výboru s rozdělením 

částky 30 % na občerstvení a 70 % na materiál. Na základě žádosti OV je možné změnit 

poměr čerpání 50 % na 50 %. V tuto chvíli se vedení města také zabývá otázkou zohlednění 

odlišnosti OV při stanovování výše příspěvku z rozpočtu města – vyšší příspěvek pro obce 

s vyšším počtem obyvatel atd. V tuto chvíli se hledá klíč, na základě kterého by se finance 

rozdělovaly. 
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2) Požadavky na technickou četu – směřovat prostřednictvím OV na sekretariát                     

(Halířová: halirova@bakovnj.cz, Poliaková: poliakova@bakovnj.cz, který je předá vedoucímu 

technické čety a vedení města. 

3) Požadavky občané mohou (nejlépe přes OV) směřovat nejen na zastupitelstvo ale i na komise 

rady města, kontakty budou zveřejněny na webu. 

4) Město uvítá, když občané nahlásí problematické otázky, se kterými se potýkají (černé 

skládky, vandalství atd.). 

5) Při předkládání návrhů do rozpočtu na další rok pokud možno uvádět také přibližnou výši 

nákladů.  

6) Obnova vodorovného dopravního značení (odbočka u benzinky na Horka) – realizace v rámci 

obnovy značení ve městě po prázdninách, 

7) Vánoční osvětlení/stromek – nutné projednat na OV v jakém rozsahu, možné vysázet vedle 

budovy OV, 

8) Prořez lip mezi OV a č.p. 28 – bylo provedeno, jedna lípa prořezaná není, požadavek na 

prořez nejen suchých větví ale i výchovný lípy 3 místa u OV, na hřišti a u č.p. 6, 

9) Oprava chodníků – vypsané VŘ, měla by proběhnout realizace.  

 

Připomínky občanů: 

1) Pokácení smrků u hřiště, 1 ks ponechat na „Vánoční strom“ (u zastávky) – TČ provede, 

2) Výměna veřejného osvětlení nesvítí u č.p. 27 – TČ provede, 

3) Zvednutí dlážděné komunikace poslední ul. vlevo směrem na Násedlnice a dodláždit (jsou 

tam čedičové kostky) – dát do plánu prací, 

4) Upozornění na černou skládku směrem na Zájezdy, 

5) Čistění komunikace bylo objednáno? Neproběhlo. – Prověřit, zda bylo objednáno a zaplaceno 

a proč nebylo realizováno. 

6) Louka parc. č. 25/1 – podmáčená z dálnice – Ing. Tomsa prověřoval možnosti, prověřit 

nástupce vlastníka meliorační stoky, 

7) V loňském roce zmizel železniční přejezd – spojovací místní komunikace „Horka-Buda“, 

uvažovali o zřízení cyklostezky – přejezd je v majetku SŽDC, prověřit důvody zrušení, 

8) Prověřit pozemkově možnost pokácení keře u benzínky, brání výhledu při přejezdu hlavní 

silnice směrem z obce Horka. 

Starosta poděkoval přítomným za účast, OV a občanům za práci v obci.  

 

Závěr:  

1) Do 5.6.2015 zaslat návrh nového složení OV vč. předsedy na MěÚ. 

2) Prověřit připomínky občanů. 

 

Ukončení: 18,40 hod. 
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