Zápis 12
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré
Paky
datum konání: 22. 3. 2013
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Alena Ježková
Jan Hanuš
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření obce za období 12/2012 - 3/2013
4) Rozpočet obce 2013
5) Zápis finanční komise
6) Schválení účetní závěrky obce 2012
7) Různé, závěr
Usnesení č. 12. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
12.1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
12.2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.
12.3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce, za období 12/2012 3/2013.
12.4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2013, který byl vyvěšen na
úřední desce od 5. 3. 2013 do 22. 3. 2013.

Usnesení č. 12. 4.
ZO po projednání schvaluje rozpočet obce Horka u Staré Paky na rok 2013. Příjmy
ve výši 2 943 400,- Kč. Výdaje ve výši 5 105 186,- Kč. Jedná se o rozpočet
schodkový, schodek je kryt z finančních prostředků z minulého roku ve výši
2 161 785,71 Kč. Tím je zachována zásada vyrovnanosti rozpočtu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
12. 5. Předseda finanční komise Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem ze
schůze finanční komise, viz příloha.
12. 6. Starosta seznámil s účetní uzávěrkou obce 2012, viz příloha.
Usnesení č. 12. 6.
ZO po projednání schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2012.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro. 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
12. 7. a) Starosta seznámil přítomné s nabídkou firmy Codexis online na
počítačový program, který obsahuje převážně sbírky zákonů a jejich novelizace.
Nabídková cena 6 000,- Kč bez DPH ročně za servis a 5000,- Kč bez DPH za
základní dodávku na 3 roky.
Usnesení č. 12. 7. a)
ZO po projednání zamítá zakoupení nového programu od firmy Codexis online.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
12. 7. b) Zastupitelstvu obce Horka u Staré Paky byla podána žádost Svazu tělesně
postižených MO v Jilemnici o finanční příspěvek. Starosta navrhl poskytnout
příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Usnesení č. 12. 7. b)
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně
postižených v Jilemnici ve výši 5000,-Kč.
Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
12. 7. c) Starosta seznámil s nabídkou Českomoravské stavební spořitelny na

zhodnocení vkladu.
Usnesení č. 12. 7. c)
ZO po projednání zamítá pořízení spořicího účtu u ČMSS.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
12. 7. d) Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou na chodník u Jilosu od
firmy IMDV, předběžná cena je 798 000,- Kč.
12. 7. e) Starosta seznámil s tím, že můžeme podat žádost na dotace z programu:
Obnova venkova KÚLK na cestu ve Splavné ulici. Stačí jen poptávkové řízení.
Usnesení č. 12. 7. e)
ZO po projednání schvaluje podání žádosti na dotaci z programu: Obnova venkova
KÚLK na cestu ve Splavné ulici.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
12.7.f) Starosta seznámil s jednáním na odboru Rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje,na Horkách se může s opravami kanalizace začít kdykoliv, v
Nedaříži ne.
12.7.g) Starosta informoval o postupu na rekonstrukci silnice z Horek do Studence.
Teď na jaře proběhne výběrové řízení a teprve poté započnou práce.
12.7.h) Starosta se zúčastnil jednání v Liberci ohledně pošty.Česká pošta má v
plánu rušit malé pobočky, nahradit je službou Partner.Po zkušenostech ostatních
obcí je tato služba nevýhodná.
12. 7. Ch) Starosta seznámil s možností podat žádost o dotaci na vybavení JPO
z grantového fondu Libereckého kraje.
Usnesení č. 12. 7. ch)
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového fondu
Libereckého kraje na vybavení JPO.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Alena Ježková

………………………………………..

Jan Hanuš

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

Starosta obce:

František Sedlák

Na Horkách u Staré Paky, dne 22. 3. 2013

……………………………………..

