Zápis 7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 12. 9. 2019
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 21.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Alena Ježková
Roman Němeček
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření 7-8/2019
4) Rozpočtové opatření č.2/2019
5) Zápis kontrolní komise
6) Upřesnění podmínek (ceny)záměru prodeje
pozemku v k.ú.Horka u Staré Paky
7) Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce
Horka u Staré Paky
8) Žádost o finanční dar-žadatel Domácí hospic
Duha,o.p.s Hořice
9)Veřejná sbírka-žádost o finanční dar pro
pozůstalé-sbírku pořádá Město Kyjov
10) Společné financování sociálních služeb
11) Nákup pozemku v k. ú. Nedaříž od pana Vojtíška
z Jilemnice
12) Informace o žádosti firmy Wotan Forest a.s.o
prodeji pozemku od obce v k.ú. Horka u Staré Paky,p. č. 3178
13) Různé, závěr
Usnesení č. 7. 1. Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
6. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a
Alenu Ježkovou a Romana Němečka ověřovateli zápisu.

7. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz.
příloha.
7. 3. Starosta seznámil s hospodařením obce, viz. příloha.
7. 4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením, viz příloha.
7. 4. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 4. bylo schváleno.
7. 5. Jan Hanuš seznámil se zápisem z kontrolní komise, viz. příloha.
7. 6. Dále je tu upřesnění prodejní ceny obecního pozemku p. č. 1452/1 k. ú. Horka
u Staré Paky při prodeji. Cena je stanovena : 200,-Kč/m2 za nezasíťovaný pozemek
určený k výstavbě. V případě prodeje, kde obec je vlastníkem ¾ vyplývá, že obec
účtuje 150,- Kč z každého metru .
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje upřesnění ceny pozemků určených k prodeji.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 6. bylo schváleno.
7. 7. Starosta seznámil s kanalizačním řádem stokové sítě obce. Kanalizační řád
vypracovala firma Ekolservis.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje kanalizační řád stokové sítě obce Horka u Staré Paky.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 7. bylo schváleno.
7. 8. Dále je tu žádost o finanční dar pro Domácí hospic Duha o.p.s.Hořice.

Návrh usnesení:
ZO obce zamítá poskytnout finanční dar pro Domácí hospic Duha o.p.s.Hořice.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 8. bylo schváleno.
7. 9. Další žádost o finanční dar pro pozůstalé. Sbírku pořádá město Kyjov.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 9. bylo schváleno.
7. 10.) Paní Janďurová ze sociálního odboru Jilemnice nám přišla vysvětlit podstatu
sociální péče, na kterou budou peníze z obcí použity. Obce budou spolufinancovat
sociální služby částkou 90,-Kč na občana.
1. Společné financování sociálních služeb na Jilemnicku
Financování sociálních služeb je od roku 2015 přeneseno na kraje. V rámci
nastaveného systému je nezbytné, aby se na jejich financování podílely i obce.
Služby, které nebudou spolufinancovány, nebudou na Jilemnicku zajištěny. To
může způsobit kolaps zajištění dostupné péče o občany celého ORP. Samotný
proces financování sociálních služeb je velmi náročný, proto doporučujeme
jednotné spolufinancování za celé ORP, díky kterému dojde ke zjednodušení
administrativy, zpřehlednění financování služeb a zajištění dostupnosti služeb pro
celé ORP. Dne 15.5.2019 se starostové Svazku obcí Jilemnicka dohodli, že se
zapojí do spolufinancování sociálních služeb za celé ORP a že tento záměr
projednají ve svých zastupitelstvech. Při financování bude uplatněn princip
solidarity. Administraci přidělování dotací (pravidla, zveřejnění, žádosti,
hodnocení, smlouvy, vyúčtování, kontroly, vratky) zajistí město Jilemnice, odbor
sociálních věcí. Obce ORP Jilemnice zašlou ve stanoveném termínu vypočtenou
výši příspěvku na účet města Jilemnice.
Příspěvek bude počítán za celé území ORP Jilemnice a bude přepočítán na 1
obyvatele. Sociální služby budou financovány formou dotace jako součást
vyrovnávací platby stanovené krajem nebo MPSV (míra spolufinancování se v roce
2019 pohybuje v rozpětí 15-30%). ORP Jilemnice se připojí k Pověření k výkonu

služeb obecného hospodářského zájmu vydaného krajem nebo MPSV. O dotaci
budou moci žádat pouze služby, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních
služeb ORP Jilemnice. Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice schvaluje
Valná hromada Svazku Jilemnicko. Aktualizace je prováděna, každoročně vždy
před vyhlášením grantového programu zaměřeného na spolufinancování sociálních
služeb ORP Jilemnice.
Z důvodu potřeby zajištění kontinuity financování sociálních služeb bez ohledu na
změnu ve vedení obcí doporučuje Svazek obcí Jilemnicko uzavřít mezi městem
Jilemnice a spádovými obcemi Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění
spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice, viz příloha č. 1
tištěné formy zápisu.
Návazně na Memorandum bude mezi městem Jilemnice a spádovými obcemi
uzavřena Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb ORP Jilemnice. Smlouva bude uzavírána na dobu 1 kalendářního roku, tj.
na dobu určitou. Důvodem je potřeba aktualizace výše příspěvku dle skutečné
nákladovosti služeb a čerpání příspěvku v předchozím roce.
Případná
nevyčerpaná část příspěvku obcí bude převedena do dalšího roku a bude odečtena
od celkové hodnoty nově vypočteného příspěvku, tj. příspěvek na další období se
obcím sníží o nevyčerpanou část příspěvku.
Pro rok 2020 je stanovena částka příspěvku obce na 90,-- Kč / obyvatele. (počet
obyvatel k 1.1.2019 MVČR). Příspěvek byl vypočten na základě kvalifikovaného
odhadu vycházejícího ze zkušeností s financováním sociálních služeb z rozpočtu
města Jilemnice, ze stanovených vyrovnávacích plateb pro jednotlivé služby a míry
jejich spolufinancování pro rok 2019. Příspěvek bude poukázán jednorázově na
účet města Jilemnice č. 1263091359/0800, variabilní symbol bude číslo
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování sociálních služeb
uzavřené s každou jednotlivou obcí. Veřejnoprávní smlouva viz příloha č. 2
tištěné formy zápisu.
Město Jilemnice, jako správce finančních prostředků účelově vázaných na
spolufinancování sociálních služeb působících v ORP Jilemnice, bude každoročně
zpracovávat přehled využití finančních prostředků v členění: výše příspěvku obcí,
požadavky na dotaci, výše vyplacených dotací, případně vyměřené vratky. Jeho
součástí bude také přehled počtu klientů konkrétní obce v konkrétní službě.
Rozdělovány budou pouze prostředky do výše shromážděné částky z příspěvků
obcí pro daný kalendářní rok.

Návrh usnesení
ZO schvaluje:
a) vzorové Memorandum o dlouhodobé spolupráci dle přílohy a pověřuje
starostu k jeho podpisu se všemi spádovými obcemi ORP Jilemnice.
b) postup při spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice
c) postup aktualizace Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice.
d) poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horka u Staré Paky v roce 2020 ve
výši 22 410,- Kč městu Jilemnice , se sídlem Masarykovo náměstí 82,
Jilemnice, IČ: 00275808. Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o
dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na
území ORP Jilemnice a je účelově vázaný na zajištění spolufinancování
sociálních služeb v ORP Jilemnice.
Návrh usnesení:
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 10. bylo schváleno.
7. 11. Dále je tu nákup pozemku od pana Vojtíška, p.č.621 v k. ú. Nedaříž. Je to
ostatní plocha (obecní cesta).Výměra 190m2 za 70,-Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup pozemku od pana Vojtíška, p. č. 621 v k. ú.
Nedaříž o výměře 190m2 za 70,-Kč/m2.
Jednohlasně schváleno:6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 7. 11. bylo schváleno.
7. 12. Dále je tu žádost firmy Wotan Forest o prodej pozemku p.č.3178 o výměře
16 m2, po bývalé garáži. Na tento pozemek se při prodeji zapomnělo. Cena je
250,-Kč za m2.
7. 13. a) Multifunkční hřiště je stavební firmou předáno obci Horka u Staré Paky
bez závad. Dále je dokončeno veřejné osvětlení hřiště od firmy Elektros Martinice.
Čekáme na revizi od Elektrosu a budeme žádat o kolaudaci.

b) Fotbalisti podali ústní žádost, aby mohli udělat před multifunkčním hřištěm
zpevněnou plochu, na které by stál domeček na vybavení hřiště. Nákup zahradního
domečku jsme schválili na pracovní schůzce za 33 915,-Kč .Zároveň by se
zamezilo zanášení bláta na hřiště. Práce by prováděli svépomocí.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje vybudování zpevněné plochy u
hřiště.

multifunkčního

Jednohlasně schváleno:6 členů pro, 0 členů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení 7. 13 . b) bylo schváleno.
c) Hlavní budova na nádraží se bourá. Bourání postupně dokumentujeme
fotografováním pro uchování příští generace jako důkazní a historický materiál.
d) Společnost ECO LED SOL nabízí modernizaci veřejného osvětlení
z předpokládaného dotačního titulu MPO EFEKT na minimalizaci nákladů na
veřejné osvětlení.
e) Podle platných legislativních předpisů nejdéle od 1. 1. 2020 musí obec
zajišťovat další složku sběru odpadů - sběr jedlých olejů. Obec oslovila firmu
SKS, která nám vyváží všechny komodity. Bylo objednáno 2 ks popelnic. Olej se
bude do popelnic ukládat v pet lahvích.
f) Opět se blíží zimní údržba místních komunikací a chodníků, bylo by potřeba
zakoupit sypač, abychom mohli obecní cesty a chodníky udržet schůdné a sjízdné.
KSSLK nebude zajíždět mimo své komunikace. Nechtěl bych zažít situaci
z minulého roku, kdy jsem komunikace pohazoval lopatou.
Sypač by byl na natahovacím podvozku a byl by na elektrickým pohon. Dodací
lhůta je 3 měsíce.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup sypače dle cenové nabídky.
Schváleno:4 členové pro, 1 člen proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení 7. 13. f) bylo schváleno.

g) Dále je tu problém s parkováním na cestě ke fotbalovému hřišti. Při zimní
údržbě je tato situace neudržitelná. Hlavně pan Ponikelský tu stále parkuje
s velkým autem.
h) Došlo k prodeji restaurace u Janáků. Nový majitel žádá o dlouhodobý pronájem
2 parkovacích míst na parkovišti, aby se mohl dostat k bočním dveřím.
ch) Na 28. 9. 2019 je naplánováno slavnostní otevření nového multifunkčního
hřiště.
Program bude upřesněn.
Starosta poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………...............…

Ověřovatelé:

Alena Ježková

………………………………..

Starosta obce:

Roman Němeček

.. .……………………………

František Sedlák

...………………..…………

V Horkách u Staré Paky, dne 12. 9. 2019

