Zápis 10
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově KD Nedaříž
datum konání: 25. 5. 2020
začátek: 18.00 hod.
ukončení: 19.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Miloslav Lejdar
Alena Ježková
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Zpráva o hospodaření obce 1-5/2020
3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
4) Rozpočtové opatření č.1/2020
5) Schválení závěrečného účtu obce 2019
6) Schválení účetní závěrky 2019
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-4018796/VB/004 SM, Horka u Staré Paky, p.
č.1452/3,4-kNN a č. IV – 12 – 4018796/VB/005b SM, Horka u Staré Paky, p.č.
1452/3,4-kNN
8) Žádost o finanční dar od Českého svazu včelařů,
z.s.Studenec
9) Žádost o finanční dar na provoz Linky bezpečí, z.s.
10) Žádost o připojení budoucí nemovitosti na
splaškovou kanalizaci
11)Různé, závěr
Usnesení č. 10. 1. Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
10. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a
Miloslava Lejdara a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu.
10. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 1-5/2020, viz příloha.

10. 3. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz.
příloha.
10. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020, viz. příloha.
10. 4. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 4. bylo schváleno.
10. 5. Schválení závěrečného účtu nic nebrání. Kontrola hospodaření obce z Lib.
kraje proběhla. Vše bylo v pořádku.
10. 5. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce 2019 bez výhrad.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 5. bylo schváleno.
10. 6. Dále je tu účetní závěrka 2019.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku 2019.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 6. bylo schváleno.
10. 7. Dále je tu 2x smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění
stavby č:IV-12-4018796/VB/004 SM, Horka u Staré Paky, pč.Č.1452/3,4-kNN a č.
IV – 12 – 4018796/VB/005b SM, Horka u Staré Paky, p.č. 1452/3,4-kNN. ČEZ
povede vedení od trafostanice u firmy Walraven - Suchánek po obecní cestě až k
Restauraci 16. Zde bude vybudována dobíjecí stanice pro vozidla.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 4018796/VB/004 SM,

Horka u Staré Paky, p. č. 1452/3,4-kNN a č. IV – 12 – 4018796/VB/005b SM,
Horka u Staré Paky, p. č. 1452/3,4-kNN.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 7. bylo schváleno.
10. 8. Dále je tu žádost o finanční dar pro Český svaz včelařů, z.s.Studenec.
Návrh usnesení:
ZO obce zamítá poskytnutí finančního daru pro Český svaz včelařů, z.s.Studenec.
Zamítnuto: 3 členi proti, 2 pro, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení č. 10. 8. bylo schváleno.
10. 9. Dále je tu žádost o podporu provozu Linky bezpečí,z.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky zamítá poskytnutí finančního daru pro
Linku bezpečí, z.s.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 9. bylo schváleno.
10. 10. Žádost p.Václava Bajera ml., Nedaříž 15 a Markéty Jaré, Dolní Kalná 193 o
souhlas připojení budoucí nemovitosti RD na p.p.č.1452/4 v k. ú. Horka u Staré
Paky na směsnou kanalizace. Do kanalizace budou vypouštěny odpadní vody dle
platné legislativy. Napojení bude provedeno v kontrolní šachtě.
10. 11. a) Dále p. Václav Bajer ml a Markéta Jará žádají o souhlas k budoucímu
připojení vjezdu k výše uvedené nemovitosti na komunikaci p.p.č.3050/4. Obec
Horka u Staré Paky souhlasí s napojením na účelovou komunikaci p.p.č.3050/4 z
pozemku p.p.č.1452/4 a souhlasí s jejím využíváním. Žadatel je seznámen se
stavem účelové komunikace a případné úpravy bude řešit na vlastní náklady.
10. 11. b) Pan Ing. Stříž, Turnov dodal projektovou dokumentaci na prodloužení
hlavního vodovodního řadu u hřiště. Je podána žádost o stavební povolení.

10. 11. c) Do konce týdne proběhne krajské zastupitelstvo. Poté se dozvíme, zda
obdržíme dotaci na kanalizaci v Nedaříži. V kladném případě dostaneme 1,3 mil.
Kč. Když neobdržíme dotaci, tak kanalizaci dělat nebudeme. Mám vyjednáno
s paní Láskovou, že nám udělá výběrové řízení.
10. 11. d) Obec Studenec souhlasí s odprodejem cesty k Panskému háji
p.p.č.3050/1 k. ú. Horka u Staré Paky. Je to 2188 m2. Cenu určí ZO Studenec.
10. 11. e) Byl prodán starý kontejner na železo firmě IMDV za 10 tisíc Kč.
10. 11. f) Pan Valenta – Kuchyně Borovnička s.r.o. dodal novou upravenou
sníženou cenovou nabídku na novou kuchyň do KD Nedaříž, 74 008,-Kč.
Elektrické spotřebiče za 10 tis.Kč.
10. 11. g) Dále je tu žádost paní Petry Lejdarové, Horka u Staré Paky 573 o
povolení zřízení sjezdu z p.p.č.1494/8 k. ú. Horka u Staré Paky na místní
komunikaci p.p.č.1500/7 k. ú. Horka u Staré Paky.
10. 11. h) Dále jsou tu žádosti: pana Jana Hanuše, Horka u Staré Paky 53 a paní
Evy Vajsejtlové, Pražská 1276, Nová Paka
- žádost o vyjádření obce ke stavbě RD
- žádost o vyjádření obce k napojení na veřejný vodovod
- žádost o povolení sjezdu (rozhodnutí – zvláštní užívání komunikace)
- žádost věcné břemeno – uložení kanalizace odvádějící předčištěnou vodu
z domovní ČOV do vodního toku – jedná se o obecní pozemky p. č. 1452/1 a
1454/1 k. ú. Horka u Staré Paky o zřízení sjezdu z p.p.č.1452/3 na účelovou
komunikaci p.p.č.3054/4.
Žadatel je seznámen se stavem účelové komunikace a případné úpravy bude řešit
na vlastní nálady.
10. 11. ch) Starosta sdělil, že statik ohledně zjištění statického stavu suterénu
budovy OÚ (pro případné budoucí úpravy místností) se ještě neozval.
10. 11. i) Starosta sdělil, že povinná revize na všechny elektrospotřebiče proběhla.
10. 11. j) Markéta Grofová, Horka u Staré Paky 84 přišla pro vysvětlení, proč
zastupitelstvo zamítlo její žádost o odkup části pozemku ve Splavné ulici. Dohodli
jsme se, že se zastupitelstvo fyzicky seznámí se situací u jejího domu a znovu
posoudí situaci.

10. 11. k) Dále je tu žádost pana Josefa Mikulky, Čistá u Horek o rekonstrukci a
přemístění hlavního vodovodního řádu na jeho pozemku.
ZO oznámilo panu Josefu Mikulkovi, že rekonstrukce hlavního vodovodního řádu
se neplánuje, ale naopak přemýšlí o jeho zrušení. Domy na vlakovém nádraží se
postupně demolují a je tam minimální odběr. V současné době odebírají vodu jen
Martincovi a Hrnčířovi. Začínáme přemýšlet jak tyto dva domy napojit jinudy.

Starosta poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Alena Ježková
Milaslav Lejdar

Starosta obce:
V Nedaříži, dne 25. 5. 2020

František Sedlák
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