Zápis 14
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky
datum konání: 4.10.2013
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz.prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jana Planíková
Alena Ježková
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření obce za období 6/2013 - 9/2013
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Různé, závěr

Usnesení č. 14. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
14. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Janu Planíkovou a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu.
14. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.
14. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 6/2013 - 9/2013.
14. 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2.
Usnesení č. 14. 4.
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2, viz. příloha.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

14. 5. a) Starosta seznámil přítomné, že započalo odvodňování Splavné ulice před
položením asfaltového povrchu. Již byl provedem podvrt pod silnicí 1/16, bude
provedeno osazení 2 ks kanálových vpustí a napojení na kanalizaci za Vaňkem. V
návaznosti na tyto práce se provede přejezdový kanál. Zároveň provedeme
vodovodní přípojku pro Zvelebilovi, kteří jsou nyní napojeni u Trunečku u plotu,
pozůstatek minulé doby.
b) Zahájili jsme spolu se Studencem přípravné práce na cyklostezce. Pan Korda
zpracoval studii proveditelnosti.
c) ŘSD dává zpracovat studii proveditelnosti křižovatky u Svobody s
připomínkami od nás a od místních podnikatelů. Projektant svolá jednání na obci se
všemi účastníky.
d) Pozemkovým úřadem byly vyhlášeny kompletní pozemkové úpravy v Nedaříži a
jelikož jsme dodali více jak 50% souhlasů majitelů pozemků, budeme řešeni
přednostně, ale stejně je to práce na 3-4 roky.
e) Vítání občánků bude 20. 10. 2013 v 10 hodin v KD Nedaříž.
f) Posezení s důchodci bude 30. 11. 2013 v KD Nedaříž.
g) Ředitel Hasičského sboru Semily, integrovaný záchranný systém nabízí možnost
získání přes dotační titul, dálkové spouštění sirény z operačního střediska, nebo
veřejný rozhlas pro hlášení mimořádných událostí, který se dá použít i pro obecní
účely. Firma Mopos Pardubice nabízí studii proveditelnosti a rozpočet za 6
000,-Kč.
Usnesení č. 14. 5. g)
ZO po projednání schvaluje zadání studie proveditelnosti od firmy Mopos
Pardubice na dálkové spouštění sirény z operačního střediska, nebo veřejný rozhlas
pro hlášení mimořádných událostí.
Jednohlasně schváleno: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
h) Příští týden bude provedena prořezávka obecních stromů.
ch) Při opravě propustku v Nedaříži,vedoucí pracovníci KSSLK podali podnět na
Životní prostředí Jilemnice, že nám vytéká voda od nemovitostí do příkopu a
následně do propustku. Po diskuzi s p. Holcem nám bude uloženo nápravné

opatření, zatím ustoupil od pokuty.
i) Chtěl jsem letos začít s chodníkem k Nedaříži, alespoň zpevněnou plochu, ale
kvůli objížďce to prostě není myslitelné.
j) Dále jsem vyjednal dosypání krajnic kolem silnice.
k) Firma Enterplex, s.r.o. nabídla zastupování obce v elektronické aukci na získání
nejlepší ceny dodávek elektrické energie.V elektronické aukci dosahují úsporu na
35-50% z tzv. silové elektřiny, tj.15,75% -22,75% z celkové platby za dodávku
elektřiny.Firma spočítala předpokládanou úsporu za 24 měsíců na 114 487,-Kč. Její
provize je 5% z dosažené úspory.
Usnesení č. 14. 5. k)
ZO po projednání schvaluje uzavřít smlouvu s firmou Enterplex, s.r.o.a koupit
elektrickou energii na burze.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
l) Paní Ing.Věra Blažková vznesla požadavek aby obec přidala 50 000,-Kč na
změnu ÚP-zrušení prostorových regulativů zastavěnosti pozemků pro celou obec.
Tato změna by se provedla zároveň se změnou pro pana Vaňka.
Usnesení č. 14. 5. l)
ZO po projednání zamítá spolufinancovat změnu ve výši 50 000,- Kč ÚP obce.
Zamítnuto: 4 členové proti, 3 pro, 0 se zdrželo hlasování.
m) Starosta se zúčastnil jednání s dopravními podniky. Pro zajímavost: ve všední
den projede Horkami 80 autobusů a 12 vlaků
v sobotu 20 autobusů a 8 vlaků
v neděli 22 autobusů a 8 vlaků
n) Ve dnech 25 .- 26. 10. 2013 proběhnou volby do poslanecké sněmovny, ve dvou
volebních okrscích.

Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Jana Planíková

………………………………………..

Alena Ježková

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

Starosta obce:

František Sedlák

……………………………………..

V Horkách u Staré Paky, dne 4. 10. 2013

