Zápis 3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které
se konalo v Kulturním domě v Nedaříži
datum konání: 25. 2. 2011
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.40 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jana Planíková
Ludmila Sekyrková
návrh programu: 1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Rozpočtový výhled
3)Inventarizace 2010
4)Odměny neuvolněným zastupitelům pro rok 2011
5)Schválení rozpočtu obce na rok 2011
6)Příspěvky pro charitativní organizace
7)Zpráva finančního výboru
8)Žádosti f. JS Autocentrum a Autokseft o pronájem
parkovacích míst
9)Žádost JS Autocentrum o pronájem pozemků
10)Různé, závěr
Usnesení č. 3. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
2. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu
Planíkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu.
3. 2. Starosta přečetl návrh na rozpočtový výhled obce 2011-2014.
Usnesení č. 3. 2.
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu 2011-2014.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování.
3. 3. Starosta sdělil, že k 31.12.2010 proběhla inventarizace veškerého majetku

obce.Inventarizační zápis zpracovala inventarizační komise dne 25. 1. 2011, viz
příloha.
Usnesení č. 3. 3.
ZO po projednání schvaluje závěry inventarizační komise.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 4. Starosta informoval o kontrole hospodaření za rok 2010, které provedlo
KÚLK: bylo nám sděleno, že pokud se nemění výše odměn, není nutné si tyto již
stanovené a odsouhlasené odměny každoročně veřejně opakovaně
schvalovat.Odměny zůstávají stejné.
3. 5. Starosta přítomné seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2011, který visel
na úřední desce od 10. 2. 2011 do 25. 2. 2011. Dodatečné námitky byly
zapracovány.
Usnesení č. 4. 5.
ZO po projednání schvaluje navržený rozpočet obce Horka u Staré Paky na rok
2011 jako schodkový včetně změny v návrhu rozpočtu ze dne 25. 2. 2011. Příjmy
celkem 4 657 500,-. Výdaje celkem 6 507 212,- Kč. Financování 1849 712,- Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 6. Starosta seznámil přítomné se žádostmi charitativních organizací o příspěvky.
ZO se na pracovní schůzce dohodlo na těchto finančních částkách:
Domov Svatého Josefa v Žirči – 300,-Kč
Diakonie Broumov – 500,-Kč
Místní organizace tělesně postižených, Jilemnice – 1000,-Kč
Usnesení č. 3. 6.
ZO po projednání schvaluje poskytnutí výše uvedených finančních částek.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 7. Předseda finančního výboru Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem ze
schůze finančního výboru, viz. příloha.
3. 8. Starosta seznámil přítomné se žádostmi firmy o pronájem obecních pozemků
JS Autocentrum a to: o obecní cestu ke hřišti a parčík u zdravotního střediska.

Na obě žádosti byly zaslány zamítavé odpovědi.
3. 9. Dne 7. 2. 2011 byla na obec podána další žádost o pronájem parkovacích míst
pro firmu JS Autocentrum v počtu 10 parkovacích míst a Autokseft v počtu 5
parkovacích míst.Parkovací místa budou dle dohody a potřeby obce po dohodě
vyklizena na potřebnou dobu. ZO se dohodlo na roční nájemní smlouvě, která
bude mít stanoveny podmínky, za kterých bude možno smlouvu co nejkratším čase
vypovědět.
Usnesení č. 3. 9.
ZO po projednání schvaluje pronájem 15 parkovacích míst firmě JS Autocentrum a
Autokseft.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 10. a) Dále přišla žádost paní Věry Martincové o možnost přihlásit své dcery
Janu Martincovou a Lenku Martincovou k trvalému pobytu do bytu na obecním
úřadě č. p. 41.
Usnesení č. 3. 10. a)
ZO po projednání schvaluje uzavřít dodatek k nájemní smlouvě.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 10. b) Starosta informoval o vrácení části dotace, která byla obci poskytnuta na
sčítání lidu. Dotace činila 2 059,- Kč. Čerpání ve výši 391,- Kč. Vráceno 1 668,Kč.
3. 10. c) Dále starosta informoval o rozšíření tříděných komodit v naší obci: budou
do domácností distribuovány žluté pytle na směsné plasty a oranžové pytle na
tetrapaky, dále budeme třídit bílé a barevné sklo. Na Horkách se změnilo místo na
kontejnery, nyní jsou umístěny naproti firmě Suchánek. Svoz pytlů bude zajišťovat
SDH Nedaříž každý poslední čtvrtek v měsíci. Pytle si budou moci občané
vyzvednout na obecním úřadě zdarma.
3. 10. d) Starosta informoval o povinnosti obce ze zákona §240/2000 Sb. o
krizovém řízení, zřídit krizový štáb obce. Starosta navrhl zřídit krizový štáb obce ze
zvoleného zastupitelstva, velitele JPO a jeho zástupce.
Usnesení č. 3. 10. d).

ZO po projednání schvaluje zřízení krizového štábu dle návrhu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 10. e) Finanční výbor na své schůzi navrhl zvýšení příspěvku na provoz KD
v Nedaříži na 500,- Kč.
Usnesení č. 3. 10. e)
ZO po projednání schvaluje zvýšení příspěvku na KD v Nedaříži na 500,-Kč za
akci od 1. 3. 2011.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0proti, 0 se zdrželo hlasování.
3. 10. f) Starosta informoval o opravě střechy na hospodářské budově za obecním
úřadem, která byla schválena na pracovní schůzce 26. 1. 2011. Opravu provedl pan
Šimek z Levínské Olešnice. Oprava stála 104 400,-Kč.
3. 10. g) Starosta informoval o poradě starostů v Jilemnici dne 10. 2. 2011, kde se
hlavně jednalo o projektu zpracování biomasy, který rozjel Svazek obcí Jilemnicka.
Do projektu nelze vstoupit později, náklady na pořízení techniky by měly být asi
30,-Kč na jednoho obyvatele obce. Vše je podmíněno získáním dotace.
3. 10. h) Dále starosta informoval o možnosti umístit informační a plakátovací
plochu na parkoviště místo kontejnerů.
3. 10. ch) Pan Josef Prošvic se zeptal na příspěvek občanům na čištění odpadních
vod, zda vyčleněných 300 000,-Kč v rozpočtu obce na transfery občanům je na
tento účel.
Starosta odpověděl, že tato částka je na tyto účely, ale zastupitelstvo se stále ještě
nedohodlo.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Jana Planíková

…………………..................... ………
………………………………………..

Ludmila Sekyrková …………………………………….
Starosta obce: František Sedlák
V Nedaříži, dne 25. 2. 2011

……………………………………..

