Zápis 16
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 29. 6. 2017
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Jan Hanuš
návrh programu: 1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Zpráva o hospodaření obce 5 - 6/2017
3)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
4)Rozpočtové opatření č.2/2017
5)Schválení závěrečného účtu obce 2016
6)Získaná dotace na rekonstrukci vodovodu z KÚLK
7)Svazek obcí-kompostování-návrh na společný
nákup pozemku
8)CN na opravu střechy budovy u vrtu
9)Kompletní pozemkové úpravy Nedaříž
10)Různé, závěr
Usnesení č. 16. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
16. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Ludmilu Sekyrkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
16. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 5 - 6/2017.
16. 3. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz.
příloha.

16. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2017, viz.příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.2/2017.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 4. bylo schváleno.
16. 5. Starosta seznámil se závěrečným účtem obce za rok 2016. Nebyla zjištěna
žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a
to: zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Návrh usnesení:
ZO Horka u Staré Paky schvaluje závěrečný účet obce 2016. Opatření
k neopakování nedostatku – důsledně zabezpečit zveřejňování dokumentů na profil
zadavatele (do 15 dnů).
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 5. bylo schváleno.
16. 6. Starosta sdělil, že se podařilo získat dotaci KÚLK na rekonstrukci hlavního
vodovodního řádu ve výši 532 409,-Kč, která bude probíhat od křižovatky na
Borovnici po vodojem. Tím bude vyměněn skoro celý hlavní vodovodní řád.
16. 7. Starosta seznámil s žádostí svazku Jilemnicko o mimořádný členský
příspěvek ve výši 110,-Kč/na obyvatele na nákup pozemku v Hrabačově. Bude zde
uskladněna technika na kompostování. Nákupní cena pozemku je 2 300 000,-Kč.
Tento příspěvek by byl splatný ve dvou částkách ve výši 50% (55,-Kč/obyvatele do
konce září 2017 a 55,-Kč/obyvatele do konce února 2018).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje mimořádný členský příspěvek Jilemnicku - svazku obcí za účelem
nákup pozemků v katastru Hrabačov (parc.č 851/1, 815/13, 815/36, 815/37 o
celkové výměře 16 032 m2)ve výši 110,-Kč/obyvatel. Mimořádný členský

příspěvek bude rozdělen do dvou splátek ve výši 55,-Kč/obyvatel do konce září
2017 a ve výši 55,-Kč/obyvatel do konce února 2018 a to na základě zaslaného
předpisu k platbě.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 7. bylo schváleno.
16. 8. Starosta sdělil, že na střeše vrtu dochází k odletování krytiny z důvodů
silných větrů. Bude nutné krytinu vyměnit, jelikož je oplechování na této budově
provedeno z měděného plechu, byla by velká škoda ho ničit. Na stávající šindel se
namontuje krytina Capacco (náhrada za eternit).Cenová nabídka od p. Milana
Klůze – klempířství Čistá u Horek je na 36 000,-Kč s DPH.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadat výměnu střešní krytiny na střeše vrtu.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 8. bylo schváleno.
16. 9. Starosta seznámil s komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Nedaříž.
Plán společných zařízení byl schválen sborem zástupců majitelů a je třeba ho
schválit zastupitelstvem, aby mohli probíhat další kroky v následujícím znění.
Návrh usnesení:
ZO Horka u Staré Paky schvaluje v souladu s § 9 odst. 11 zákona č.139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, plán společných zařízení (dále
jen"PSZ"), zpracovaný v rámci Komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Nedaříž. Mapa schváleného PSZ je přílohou tohoto
usnesení.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 9. bylo schváleno.
16. 10. a) Protože se zase objevují v dopoledních hodinách v obci podomní
prodejci a vyhledávají zásadně starší spoluobčany. Nabízejí vše od elektriky po

různé pochybné zboží za nemalé peníze a my nemáme proti nim žádnou obranu, je
třeba schválit nařízení, které toto zakazuje a při jeho nedodržení je možno volat
policii, která je v tomto případě pokutuje a vykáže z vesnice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nařízení č. 1/2017, kterým se stanovuje zákaz podomního a
pochůzkového prodeje v obci Horka u Staré Paky.
Jednohlasně schváleno:6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 16. 10. a) bylo schváleno.
b) Byl zjištěn výskyt kůrovce a kalamitní stav v obecním lesíku, byla oslovena
firma Strombuch, která zrovna na Horkách pracovala s harvestorem což je lacinější
a výhodnější oproti klasické těžbě. Firma vytěží, uklidí pozemek, zasází nové
stromky(dub, buk, borovice). Do roku 2019 se o les bude starat (vyžínání, postřik).
Zůstatek z těžby je 58 006,-Kč.
c) Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva na přestupkovou agendu na neurčito, do
teď se každý rok obnovovala. Jeden úkon za 1 500,-Kč.
d) Podle vyhlášky ministerstva školství jsou obce povinni uzavřít dohodu na
spádovou oblast pro školu a školku. Návrh:
Mateřské školy: Levínská Olešnice, Studenec, Čistá u Horek
Základní školy: Studenec, Čistá u Horek.
e) Firma IMDV začala s pracemi na rekonstrukci hlavního vodovodního řádu od
Suchánků až po vodojem. Prosíme občany o toleranci při možných výpadcích v
dodávce vody. Zároveň bude vyměněno filtrační zařízení na vrtu. Předpokládaná
cena cca 100 000,-Kč, práce provede p. Lichtenberk.
f) Ve středu byl firmou Ekolservis Nová Paka podán ke schválení pasport
kanalizace na vodoprávní úřad v Jilemnici. Po schválení budeme žádat o povolení
vypouštění odpadních vod.
g) Přišla žádost od společnosti-Česká telekomunikační infrastruktura o pronájem
části pozemku p.č.1492/2 v k.ú.Horka u St.Paky. Žádá o pronájem 5 m2 za 4
000,-Kč/rok, na dobu 10 let. Zastupitelstvo žádost bere na vědomí a souhlasí
s budoucím pronájmem.

h) Nesouhlasné stanovisko k předkládanému záměru přemostění obce Horka u
St.Paky, dosud platná EIA se asi nepodaří napadnout. Územní odbor LK radí, zatím
neschválit změnu územního plánu, ale mít připraveny podmínky, za kterých by
bylo pro obec možné akceptování záměru přemostění (povolení cyklotrasy kolem
křižovatky, úpravy místní vodoteče, kolem vrtu provézt opatření aby nemohlo dojít
k jeho znehodnocení).
ch) Je potřeba vyměnit vývěsky na Horkách. Je tu nabídka - 6 126,-Kč za kus. Jsou
potřeba 2 nové vývěsky.
i)Po včerejším dešti zatekla voda do sklepa obecního úřadu, jsou potřeba nová
sklepní okna.
j)Pan Bína z Nedaříže sdělil, že se snaží prosadit snížení rychlosti přes Nedaříž.
Dále předložil petici proti výstavbě obchvatu Horek, kterou sepsala paní Novotná z
Nedaříže a s ní obejde všechny občany Horek a Nedaříže.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel: Jana Bajerová

………………..................... ………

Ověřovatelé: Jan Hanuš

……………………………………..

Ludmila Sekyrková ........................................................
Starosta obce: František Sedlák
V Horkách u Staré Paky, 29. 6. 2017

…………………………………..

