Zápis 9
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 27. 2. 2020
začátek: 18.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Roman Němeček
Alena Ježková
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení zastupitelstva z předešlého

zasedání
3) Zpráva z finanční komise
4) Rozpočet 2020
5) Žádost o finanční dar pro Svaz tělesně postižených
v ČR-MO Jilemnice
6) Žádost p.Jana Hanuše o zřízení sjezdu na obecní
cestu u čp.15,Horka u Staré Paky
7) Žádost p. Josefa Grofa, Čistá u Horek o koupi části
obecního pozemku 1440/16 k.ú. Horka u Staré Paky
8) Podání žádosti na KÚLK na výstavbu kanalizace
v Nedaříži
9) Podání žádosti na KÚLK-JPO-nové zásahové
helmy
10) Různé, závěr
Usnesení č. 9. 1. Program byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
9. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a
Romana Němečka a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu.
9. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz.
příloha.

9. 3. Alena Ježková seznámila se zápisem z finanční komise, viz příloha.
9. 4. Starosta seznámil s rozpočtem obce na rok 2020.
9. 4. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje rozpočet obce Horka u Staré Paky na rok 2020 jako
schodkový, výdaje ve výši 8 153 422,- Kč, příjmy ve výši 5 367 100,- Kč,
doplněný rezervou z loňského roku ve výši finančních prostředků na běžných
účtech ve výši 2 786 322,- Kč, aby byla zachována rovnost účetnických stran MD a
D. Rozpočet byl vyvěšen od 11. 2. 2020 do 27. 2. 2020.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 4. bylo schváleno.
9. 5. Je tu žádost o finanční dar pro Svaz tělesně postižených v ČR-MO Jilemnice.
Každý rok věnujeme 5000,-Kč.
9. 5. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje poskytnout finanční dar Svazu tělesně postižených
Jilemnice ve výši 5 000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 5. bylo schváleno.
9. 6. Pan Jan Hanuš požádal o povolení zřízení sjezdu z obecní cesty na pozemek
k čp.15 Horka u Staré Paky.
ZO nemá námitek ke zřízení sjezdu na obecní cestu.
9. 7. Dále je tu žádost p. Josefa Grofa o odkup části obecního pozemku 1440/16 k.
ú. Horka u Staré Paky.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá prodej části pozemku p. č. 1440/16 k. ú. Horka u Staré
Paky.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 9. 7. bylo schváleno.
9. 8. Dále je potřeba schválit podání žádost o dotaci na kanalizaci v Nedaříži.
Starosta byl osobně v Liberci na jednání ohledně dotace. Dotace bude možná jen
z individuálních fondů. Žádost máme podat.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti na KÚLK o dotaci na kanalizaci
v Nedaříži.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 8. bylo schváleno.
9. 9. Dále je tu potřeba podat žádost o dotaci na zásahové helmy pro JPO. Při
kontrole bylo zjištěno, že atest na zásahových helmách již propadl a je nutné koupit
nové. S velitelem JPO Martinem Bajerem jsme vybrali helmy Kalisz Vulkan, za
5445,-Kč/ks.
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje podání žádosti o dotaci na zásahové helmy.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 9. bylo schváleno.
9. 10. a) Dále je tu žádost od „MASKY“ o zařazení do působnosti MAS na období
2021-2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky schvaluje zařazení správního území obce
do území působnosti MAS“Přijďte pobejt“z.s.na programové období 2021-2027.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 10. a) bylo schváleno.
9. 10. b) Paní Ilona Nedomlelová si stěžuje na nevhodné chování dětí hrající si ve
večerních hodinách na multifunkčním hřišti. Projednávali jsme na pracovní

schůzce. Zvážit provoz o víkendech ve večerních hodinách. Bylo upozorněno, že o
víkendu tam celý den nikdo není a pak když se setmí a musí se svítit hřiště ožije.
Bylo dohodnuto, že když se budou půjčovat klíče od hřiště, bude upozorněno na
slušné chování.
9. 10. c) Dále je tu ke zvážení o umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad.
Jedna možnost by byla ve Splavné ulici. Budeme o tom dále jednat.
9. 10. d) Starosta se ptal starosty ze Studence p. Ulvra, zda by bylo možné
odkoupit obecní cestu od Podzimka až po les. Starosta přislíbil projednání
v zastupitelstvu.
9. 10. e) Dále starosta mluvil s panem Svobodou o odkupu pozemku ve Višňovce.
Pan Svoboda nechce prodat, ale věcné břemeno by šlo.
9. 10. f) Firma Kuchyně Valenta dala cenovou nabídku na kuchyň do KD Nedaříž.
Cena je 94 232,- Kč bez DPH.
9. 10. g) ČEZ plánuje provedení nového kabelového vedení pro stavbu nových RD
za hřištěm a dobíjecí stanice pro osobní auta u restaurace dle přiloženého plánku.
Při jednání o věcném břemenu v místní komunikaci 3050/4. Ze strany obce je
vznesen požadavek o bezplatné přiložení kabelu pro veřejné osvětlení. ČEZ s tím
souhlasí, ale musíme mít projekt na veřejné osvětlení.
9. 10. h) Pan Luděk Prošvic se dotázal, jestli je adekvátní vybudovat vodovod za
milion pro 2 domy. Každý kdo doteď stavěl, si musel přípojky platit sám.
Jan Hanuš odpověděl, že se staví vodovodní řád a ne přípojka. Dále je tam počítáno
s dalším domem. Variant bylo více.
9. 10. ch) Jan Hanuš byl členem inventarizační komise a chce, aby se ty věci, které
už se evidenčně nevyžadují inventarizačně evidovat dle platných předpisů se
z evidence drobného majetku v tomto roce průběžně vyřadily. Dále prošel faktury
za odpad. Za loňský rok obec zaplatila za vývozy komunálního a tříděného odpadu
260 000,-Kč a od občanů se vybere 130 000,-Kč/ročně. Bylo by potřeba s tím něco
udělat. Nechce zdražovat poplatek za odpad, ale cesta by byla zvednout daň
z nemovitosti.
Dále se mu nelíbí vysoké platby za opravy obecního auta zn. Piaggio.
9. 10. i) Dále bude potřeba projednat výše stočného. Budou ho platit ti, kteří jsou
napojeni na kanalizaci. Obec ročně za vzorky a údržbu kanalizace zaplatí

100 000,-Kč.
9. 10. j) Dále je tu návrh na zpoplatnění vývozu kontejnerů, které si občané
nechávají přistavovat na své pozemky na trávu a jiný biologický odpad. Návrh je
50,-Kč za jeden kontejner.
Návrh usnesení:
ZO obce po projednání schvaluje zpoplatnění vývozu kontejnerů pro občany.
Poplatek bude 50,-Kč za jeden kontejner s platností od 1. 3. 2020.
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 10. j) bylo schváleno.
Starosta poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Alena Ježková
Roman Němeček

Starosta obce:

František Sedlák

V Horkách u Staré Paky, dne 27. 2. 2020
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...………………..…………

