Zápis 13
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v KD Nedaříž
datum konání: 27. 6. 2013
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 21.00 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Jaroslav Munzar
návrh programu: 1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3)Stav hospodaření obce za období 4/2013-5/2013
4)Závěrečný účet roku 2012
5)Rozpočtové opatření č.1
6)Obecně závazná vyhláška o kompostování
7)Provedení pozemkových úprav v k.ú. Nedaříž
8)Poptávkové řízení na místní komunikaci za obchodem
9)Žádost o změnu ÚP obce od firmy Obklady Vaněk Dolní Kalná
10)Příspěvek na povodně pro obec Rudník
11)Různé, závěr
Usnesení č. 13. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
13. 1. Starosta všechny přítomné přivítal.Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Ludmilu Sekyrkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu.

13. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.
13. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 4/2013 - 5/2013.
13. 4. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2012.
Usnesení č. 13. 4.
ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce Horka u Staré Paky na rok 2012.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 5. Starosta přítomné seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 1, viz
příloha.
Usnesení č. 13. 5.
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro. 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 6. a) Starosta seznámil přítomné se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1/2013,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém využití vyniklého
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně a ploch na území obce.
Usnesení č. 13. 6. a)
ZO po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2013.
Jednohlasně schváleno: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
13. 6. b) Dále je potřeba schválit příspěvek na financování vlastního podílu na
dotaci "Technika pro svoz biologicky rozložitelného materiálu,"který činní 2
849,68 Kč.
Usnesení č. 13. 6. b)
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 849,68 Kč
na vlastní podíl na dotaci.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 7. Starosta seznámil s žádostí o provedení pozemkových úprav v k.ú.Nedaříž, k
žádosti bylo potřeba získat souhlas vlastníků pozemků alespoň 50 ha, to se

povedlo. Takže můžeme podat žádost na Pozemkový úřad o provedení úprav.
Usnesení č. 13. 7.
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o provedení pozemkových úprav v k. ú.
Nedaříž.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 8. Starosta seznámil přítomné s cenovými nabídkami firem, které se přihlásily
do poptávkového řízení na silnici ve Splavné ulici. Svou nabídku poslala firma
IMDV Horka s.r.o.-590 631,25 Kč. Další firma Zepos RS s.r.o. Libuň - 599 981,Kč. Další firma M - Silnice a.s.Jičín - 543 260,-Kč. Hlavním kritériem pro nás je
cena, neboť jsme dotaci na tuto akci nedostali a budeme to financovat z vlastních
zdrojů. Proto tuto zakázku zadáme firmě M-Silnice a.s.Jičín.
Usnesení č. 13. 8.
ZO po projednání schvaluje zadat opravu silnice firmě M - Silnice a.s. Jičín.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 9. Pan Vaněk žádá o změnu ÚP obce, protože dle ÚP může být jen pouze 30%
parcely zastavěno, nemůže tak realizovat svůj záměr, postavit novou prodejnu,
která bude propojena se stávajícím obchodem. Žádá o změnu regulativů zastavěná
plocha pozemku 90%. Souhlasí s financováním této změny.
Usnesení č. 13. 9.
ZO po projednání schvaluje žádost o změnu ÚP obce.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 10. Starosta navrhl poskytnout finanční příspěvek povodněmi postižené obci
Rudník. Finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 13. 10.
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Rudník ve výši
10 000,- Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. a)Paní Fousková z "MAS Přijďte pobejt"Jilemnicko provedla prezentaci

činnosti Masky za uplynulých 5 let. Pro další fungování kanceláře potřebují
finanční podporu od obcí. Tato finanční částka činí 7,- Kč na občana obce.
Usnesení č. 13. 11. a)
ZO po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7,- Kč na občana pro
"MAS Přijďte pobejt" Jilemnicko.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. b) Na obecní úřad přišla nabídka na pojištění majetku obce od Kooperativy.
Předběžně asi o 5 000,-Kč méně než máme stávající pojištění, ale jen předběžně.
Usnesení č. 13. 11. b)
ZO po projednání zamítá pořízení nového pojištění od Kooperativy.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. c) Další nabídka přišla od firmy Geosense, která nabízí mapový portál.
Cena služby je 28 798,-Kč, roční aktualizace je 5 000,-Kč a servisní služby 7 056,Kč za rok.
Usnesení č. 13. 11. c)
ZO po projednání zamítá pořízení mapového portálu od firmy Geosense.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. d) Další nabídka je od firmy Spoj-ocel s.r.o.-Org.složka: Služby pro obce údržba zeleně. Nabízejí údržbu veškeré zeleně v obci.
Usnesení č. 13. 11. d)
ZO po projednání zamítá využití služeb firmy Spoj-ocel s.r.o.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. e) Starosta informoval, že oslovil firmu Elektros s.r.o.s požadavkem
zkontrolovat sloupy veřejného osvětlení v obci.Firma zjistila silnou korozi a
potřebu dalších oprav. Předběžná cena všech oprav je 69 962,-Kč.
Usnesení č. 13. 11. e)
ZO po projednání schvaluje objednání oprav sloupů veřejného osvětlení.

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. f) Při pracovní schůzce jsme probírali nastalou situaci před položením
asfaltového povrchu ve Splavé ulici, problém s natékající vodou z hlavní silnice.
Při jednání s p. Bachtíkem z ŘSD jsme probrali nastalou situaci, nemá námitek, aby
se provedl podtlak pod komunikací s následným napojením po obecní cestě do
kanalizace. Pan Jan Korda z Čisté u Horek přislíbil nakreslit prováděcí projekt.
Budeme se muset na tomto projektu finančně podílet.Odhadovaná cena je 50-60
tis.Kč.
Usnesení č. 13. 11. f)
ZO po projednání schvaluje provést protlak pod komunikací a jeho
spolufinancování.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
13. 11. g) Dále starosta informoval o úpravách u firmy Jilos, vlevo bylo vybráno,
zasypáno makadamem, zhutněno a dosypáno obrusem. Vpravo na návrh KSSLK
bude rozšířena vozovka o jeden jízdní pruh, tak aby čekající kamiony nestály na
vozovce a nebránily průjezdu.
13. 11. h) Dále starosta informoval o opravě propustku v Nedaříži, bude provedena
jako popovodňová havárie, ale i tak bude muset být výběrové řízení. Na naší žádost
nám bylo povoleno osadit do propustku trubku na kanalizaci.
13. 11. ch) Dne 25. 6. 2013 starosta jednal se zástupci České pošty. Pošta na
Horkách bude od 1. 9. 2013 otevřena pouze od 13 do 16 hodin každý den.Veškeré
poštovní zásilky bude doručovat motorizovaná služba.
13. 11. i) Dále starosta oslovil pana Paulů z Horek, aby vyřešil regulaci topení v
KD Nedaříž. Cenová nabídka je 20 450,-Kč.
13. 11. j) Bude nový vlakový jízdní řád.Osobní vlaky omezeny nejsou.
13. 11. k) Členové TJ Sokol Horka mají v plánu upravit plochu kolem kabin,
žádají zaplacení materiálu. Práce provedou svépomocí.
Starosta uvedl, že to není žádný problém, bude to na obecním pozemku.

Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

………..................... ………

Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková

……………………………..

Jaroslav Munzar

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

František Sedlák

……………………………..

Starosta obce:

V Nedaříži , dne 27. 6. 2013

