Zápis 18
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v KD Nedaříž
datum konání: 10.7. 2014
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 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 6/2014
4) Schválení zadání změny územního plánu č.1
5) Rozpočtová změna č.2
6) OZV č.1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Horka u Staré Paky
7) Pronájem pozemku pro Jilos
8) Pronájem pozemku u nádraží pod garáží
9) Různé, závěr
Usnesení č. 18. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
18. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu.
18. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.

18. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 6/2014.
18. 4. Paní ing. Věra Blažková pokročila ve změnách územního plánu, je třeba tyto
kroky schválit zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyhodnocením vyjádření, stanovisek a připomínek uplatněných k
projednanému Návrhu Zadání Změny č. 1 Územního plánu Horka u Staré Paky.
ZO schvaluje - Zadání Změny č. 1 Územního plánu Horka u Staré Paky.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 18. 4. bylo schváleno.
18. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 2, viz.příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 18. 5. bylo schváleno.
18. 6. Starosta seznámil přítomné s potřebou schválit novou obecně závaznou
vyhlášku č.1/2014.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 o stanovení
systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka u
Staré Paky.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 18. 6. bylo schváleno.
18. 7. Starosta seznámil s dohodou o pronájmu části parcely č.3165/2 v k. ú Horka
u Staré Paky firmě Jilos za 18 000,- Kč ročně.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje pronajmout část parcely č.3165/2 v k. ú. Horka u
Staré Paky v majetku obce firmě Jilos za 18 000,- Kč ročně.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 18. 7. bylo schváleno.
18. 8. Starosta seznámil s návrhem pronájmu části pozemku 3165/2 k. ú. Horka u
Staré Paky v majetku obce u vlakového nádraží paní Lehké za 200,-Kč ročně.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje pronájem části pozemku 3165/2 k. ú. Horka u Staré
Paky na vlakovém nádraží za 200,-Kč ročně.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 18. 8. bylo schváleno.
18. 9. a) Byly dokončeny práce na kanalizaci, vodovodu a chodníku, kde je potřeba
jak počasí dovolí dokončit zasypání pískem a chodník uklidit. Chtěl bych
poděkovat firmě IMDV za provedenou práci. Nyní musíme zlegalizovat opravu a
podat žádost o vyúčtování dotace na Libereckém kraji. Dostaneme 90% z
vysoutěžené ceny. Smlouva již čeká na podpis hejtmana.
b) Při zjišťování obecního majetku bylo zjištěno, že obecní cesta p.p.č.229/5 k. ú.
Nedaříž není na listu vlastnictví obce. Šetřením na katastrálním úřadě v Semilech
bylo zjištěno, že došlo v 80letech k rozšíření obecní cesty, ale nedošlo k
majetkoprávnímu vypořádání. Spolumajitelé jsou manželé Lukešovi 17 m2, na to
existuje geometrický plán, jsou ochotni to prodat. Dalším majitelem je pan Mizera,
který vlastní pozemek 70/2 o rozloze 1572 m2 na tento pozemek není vyhotoven
geometrický plán, kolik metrů je v cestě. Bylo obci doporučeno na katastru, než
dávat vyměřovat metry v cestě, koupit pozemek celý. Je to trvale travní porost a je
pod vysokým napětím. Z toho vyplývá, že cena by neměla být vysoká.

Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Alena Ježková

………………………………………..

Ludmila Sekyrková ...........................................................

Starosta obce:

František Sedlák

V Nedaříži, dne 10. 7. 2014

……………………………………..

