Zápis 8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 8. 3. 2016
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.15 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Alena Ježková
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Stav hospodaření obce za období 1-2/2016
4) Schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok

2016
5) Zápis z finanční komise
6) Žádost od Svazu invalidů Jilemnice o finanční
příspěvek na činnost
7) Informace o žádosti od paní Viaterové na odkup
obecního pozemku
8) Schválení mimořádného příspěvku určeného"Mas
Přijďte pobejt!"pro Svazek obcí Jilemnice
9) Schválení podání žádosti na pořízení obecního
hasičského automobilu (Ministerstvo vnitra a KÚKL)
10) Schválení účetní závěrky roku 2015
11) Požární řád
12) Různé, závěr
Usnesení č. 8. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
8. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,

Ludmilu Sekyrkovou a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu.
8. 2. Jan Hanuš přečetl zápis z kontroly usnesení z minulého zasedání.
8. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 1-2/2016.
8. 4. Starosta seznámil s rozpočtem obce na rok 2016, který byl vyvěšen na úřední
desce od 18. 2. 2016 do 8. 3. 2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2016. Návrh byl
vyvěšen na úřední desce od 18. 2. 2016 do 8. 3. 2016. Rozpočet je schodkový,
příjmy ve výši 4 270 400,- Kč. Výdaje ve výši 6 330 764,- Kč. Schodek je kryt
z finančních prostředků z minulého roku ve výši 2 060 364,- Kč. Tím je zachována
zásada vyrovnanosti rozpočtu (stran MS a D).
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 4. bylo schváleno.
8. 5. Jaroslav Munzar přečetl zápis z finanční komise, viz příloha.
8. 6. Starosta seznámil s žádostí o příspěvek na činnost od Svazu invalidů
Jilemnice.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje finanční příspěvek na činnost pro Svaz invalidů
Jilemnice ve výši 5000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 6. bylo schváleno.
8. 7. Paní Iva Viaterová z Nedaříže 13 si podala žádost na odkoupení části
obecního pozemku č. p. 229/3 a 247 k. ú. Nedaříž, které zasahují až k její
nemovitosti. Vlastní metry budou známy až po vyměření. Cena 20,-Kč za m2.
8. 8. Starosta seznámil o potřebě schválit o mimořádný finanční příspěvek pro Mas
přiďte pobejt! Jilemnice, pro roky 2016 – 2023 formou platby příspěvku Svazku
obcí – Jilemnico, který následně tento příspěvek použije na výše uvedené.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku
Jilemnicku-svazku obcí určeného na podporu Místní akční skupiny "Přijďte
pobejt"zs.v souvislosti s realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v
letech 2016-2023 a to ve výši 10 Kč/obyvatele/rok v období 2016-2023.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 8. bylo schváleno.
8. 9. Dále je tu záměr podání žádosti na dotaci z Ministerstva vnitra a Libereckého
kraje na nákup nového dopravního automobilu pro JPO obce, kde MV dává 450
000,-Kč, LK dává 250 000,-Kč a obec doplatí cca 200 000,-Kč podle výběrového
řízení.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádostí na dotace z Ministerstva vnitra a
Libereckého kraje na nákup nového dopravního automobilu pro JPO.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 9. bylo schváleno.
8. 10. Dále je tu schválení účetní závěrky roku 2015, závěrka je k nahlédnutí v
kanceláři obecního úřadu.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku roku 2015.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 10. bylo schváleno.
8. 11. Dále je tu schválení nové Obecně platné vyhlášky, kterou se vydává požární
řád obce Horka u Staré Paky. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany v obci.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016, kterou se vydává

požární řád obce.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 11. bylo schváleno.
8. 12. a) Dále schválit záměr dát vypracovat plán nové výsadby na autobusovém
nádraží od firmy ARBOPlan s.r.o.Hořice za 2500,-Kč a zároveň zpracování a
podání žádosti o 90% dotaci od ČEZu za 1500,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zadat vypracování plánu na novou výsadbu na
autobusovém nádraží a podání žádosti o dotaci od ČEZu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 12. a) bylo schváleno.
8. 12. b) Dále je potřeba schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji z rozpočtu obce Horka u Staré Paky na stavební akci "Silnice
III/2931 Horka u Staré Paky-nezpůsobilé výdaje" ve výši 2 734 260,19,-Kč s DPH.
Tato cena je stanovena pro veřejnou soutěž, ale ze zkušenosti odboru dopravy LK
vyplývá, že se vysoutěží 70% této ceny, což je 1,8 milionu. Starosta byl jmenován
odborem dopravy do komise na otevírání obálek, které proběhne začátkem dubna.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji z rozpočtu Obce Horka u Staré Paky na stavební akci "Silnice
III/2931 Horka u Staré Paky-nezpůsobilé výdaje" ve výši 2 734 260,19 Kč. Č.
smlouvy příjemce OLP/552/2016. Č. smlouvy poskytovatele: 1/2016.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 12b) bylo schváleno.
8. 12. c) Starosta sdělil informace k zamýšlené rekonstrukci křižovatky I/16, ŘSD
pozdě vyvolalo jednání s dotčenými firmami a občany, ještě není vydané územní
rozhodnutí a stavební povolení bude nejdříve v červnu. Zatím budou probíhat práce
na sanování svahu pod Krocanem, kde bude silnice uzavřena. Objízdné trasy dosud
nejsou na 100% odsouhlaseny, ale jsou navrženy jednosměrné přes Bukovinu a
Zálesní Lhotu. Bude ofrézovaná vozovka a firma IMDV Nedaříž bude provádět

rekonstrukci hlavního vodovodního řádu obce od potravin u Jirásků až za odbočku
na Borovnice, zde prosíme o schovívavost při možných drobných výpadcích v
dodávkách vody. O dalších změnách a objízdných trasách, kde se budeme snažit
uveřejňovat čerstvé informace.
8. 12. d) Dále přišla žádost o podporu neziskové organizace SONS (oblastní
odbočka Semily) na rok 2016.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout finanční podporu neziskové organizaci
SONS.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 12b) bylo schváleno.
8. 12. e) Dále je tu podání žádosti o dotaci Lib.kraje - obnova vodovodu a
kanalizací. Dotace je na rekonstrukci hlavního vodovodního řádu od potravin u
Jirásků za odbočku na Borovnici. Dle rozpočtu poptávkového řízení je cena 437
279,-Kč od firmy IMDV Nedaříž.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci LK na obnovu hlavního
vodovodního řádu na Horkách.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 8. 12e) bylo schváleno.
8. 12 f) Starosta požádal členy Sokola o rozkládání krabic, pokuď je dávají do
kontejneru na papír.

8. 12 g) Starosta oznámil potřebu nákupu radlice na úklid sněhu. Pokuď je sníh
mokrý nejde uklidit frézou.

Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková

Starosta obce:

…………………...............…
………………….…………

Alena Ježková

.............................................

František Sedlák

..………………..…………

V Horkách u Staré Paky, dne 8. 3. 2016

