Zápis 17
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v KD Nedaříž
datum konání: 29. 5. 2014
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Alena Ježková
Ludmila Sekyrková
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření obce za období 3/2014-5/2014
4) Závěrečný účet roku 2013
5) Rozpočtové opatření č.1/2014
6) Žádost o dotaci na zateplení zdravotního střediska z OPŽP
7) Prodloužení rekonstrukce hlavního vodovodního řádu obce
od OÚ po potraviny Jirásko
8) Odstavná plocha u sokolovny
9) Stanovit počet členů zastupitelstva
10) Různé, závěr
Usnesení č. 17. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
17. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu.

17. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.

17. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce, za období 3/2014 - 5/2014.
17. 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2013.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Horka u Staré Paky za rok 2013 bez výhrad a
připomínek.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 4. bylo schváleno.
17. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.1/2014, viz.příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.1/2014.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 5. bylo schváleno.
17. 6. Starosta seznámil s možností podat žádost na OPŽP na zateplení zdravotního
střediska. Zateplila by se fasáda, proběhla by výměna oken a zateplil by se strop na
půdě, tím by se připravila podlaha pro možné vybudování bytové jednotky. Už byl
proveden energetický audit a propočítání dotace, kde vyšla 74%, to znamená:
celkové náklady jsou 1175 000,- Kč, vlastní podíl 313 000,-Kč, výše dotace 862
000,- Kč. Žádost o dotaci byla podepsána 28. 4. 2014.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení
zdravotního střediska.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 6. bylo schváleno.
17. 7. Starosta seznámil s průběhem výměny hlavního vodovodního řádu od
obecního úřadu k Suchánkom, kde se provedl protlak. Dále se provedl protlak od
obecního úřadu k Jiráskom, vyměnili se přípojky. Po diskusi s panem Čechem z
IMDV by bylo potřeba ještě vyměnit hlavní vodovodní řád od nové budovy u

Walravenu k Nedomlelovým, cca 150 m, tak aby byl stejný průměr výtlačného
potrubí, aby nedocházelo k zvyšování tlaku ve výtlačném potrubí a zbytečnému
opotřebení čerpadla.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje provedení výměny potrubí hlavního vodovodního
řádu.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 7. bylo schváleno.
17. 8. Starosta seznámil s možností položení asfaltového nového povrchu u
sokolovny. Tím, že se bude na Horkách asfaltovat a bude zde technika, je cenová
nabídka 1m2 - 280-300,-Kč. Velikost plochy je 460m2. Předpokládaná cena je
130000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje pokládku nového asfaltového povrchu na odstavné
ploše u sokolovny na Horkách.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti,0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 8. bylo schváleno.
17. 9. Starosta seznámil přítomné s předběžnými termíny voleb do obecních
zastupitelstev. Je potřeba schválit počet zastupitelů v příštím zastupitelstvu. Navrhl
opět počet 7 členů.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje počet 7 členů příštího zastupitelstva.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 9. bylo schváleno.
17. 10. a) Starosta seznámil s průběhem projednávání dotace na kanalizaci a
vodovod. Termín projednání na zastupitelstvu KÚLK je až 4. 6. 2014. Po schválení
a podpisu smlouvy o dotaci hejtmanem KÚLK bude převedeno 90% získaných
finančních prostředků na účet obce. Zbylé finance až po dokončení a vyúčtování.

17. 10. b) Starosta seznámil s plány oprav křižovatky I/16 na Horkách. ŘSD chce
změnu přednosti v jízdě. Chodníky a veřejné osvětlení, které jsou navrhnuty ve
studii, kterou nechala vypracovat ŘSD, má financovat obec Horka u Staré Paky.
Celkové náklady na chodníky 3 200 000,-Kč a na veřejné osvětlení 450 000,-Kč.
Upozornil jsem zástupce ŘSD na to, že obec nedisponuje takovými prostředky. Ze
strany ŘSD byla přislíbena pomoc při získání dotace ze SFDI. Bez dotace
nebudeme nic dělat.
17. 10. c) Zpráva z kontrolního dne ve Studenci, konaného 27. 5. 2014. Bylo
stanoveno, že začne pokládka silničních obrub, pokládka zámkové dlažby bude až
po položení prvních vrstev asfaltového povrchu aby nedocházelo k posunu obrub
při hutnění na chodníku. Termín celkového dokončení se posouvá o tři týdny.
Dokončovací práce budou probíhat za plného provozu.
17. 10. d) Na obecním úřadě se porouchala tiskárna. Oprava by stála 11000,- Kč
bez DPH, nová by stála asi 20000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup nové tiskárny.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 10. d) bylo schváleno.
17. 10. e) Po výměně čerpadla ve vrtu jsme nechali staré čerpadlo repasovat, ale i
po repasu není již vhodné do hlubinného vrtu, proto nám pan Lichtenberk, který
nám opravuje čerpadla navrhl, abychom toto repasované čerpadlo odprodali a
zakoupili pro náš vrt nové a výkonnější. Nové čerpadlo bude stát asi 27 000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup nového čerpadla a odprodej starého.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 17. 10. e) bylo schváleno.
17. 10. f) Starosta informoval o průběhu jednání kolem cyklostezky. Z Horek po
panenku Marii máme souhlas vlastníků pozemků. Ve Studenci je problém, protože
někteří majitelé jsou po smrti a neproběhlo dědické řízení. Někteří majitelé chtějí

pozemky vyměnit a ne prodat.
17. 10. g) Pan Josef Prošvic informoval, že ve Splavné ulici je nezajištěná jáma.
Starosta slíbil, že zjistí o co jde a zjedná nápravu.

Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Alena Ježková

………………………………………..

Ludmila Sekyrková

Starosta obce:

František Sedlák

V Nedaříži, 29. 5. 2014

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

……………………………………..

