Zápis 3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 5. 3. 2015
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20. 30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Jaroslav Munzar
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření 1-2/2015
4) Schválení rozpočtu obce Horka na rok 2015
5) Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-401270/VB/01
6) Zápis z finanční komise
7) Žádost od Svazu invalidů Jilemnice o finanční příspěvek na
činnost
8) Žádost o finanční příspěvek od Oblastní charity Červený
Kostelec(Domov Svatého Josefa)
9) Žádost o dotaci z OPŽP na pořízení svozového auta
10) Schválení smlouvy se Svazkem obcí Jilemnice na systém
kompostování
11) Různé, závěr

Usnesení č. 3. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
3. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,

Ludmilu Sekyrkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu.
3. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva,
viz. příloha.
3. 3. Starosta seznámil se stavem hospodaření obce v období 1-2/2015, viz příloha.
3. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2015. Návrh byl bez
připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2015. Návrh byl
vyvěšen na úřední desce 16. 2. 2015 a sejmut 5. 3. 2015. Rozpočet je schodkový,
příjmy ve výši 4 368 800, -Kč. Výdaje ve výši 5 837 247,- Kč. Schodek je kryt
z finančních prostředků z minulého roku ve výši 1 468 447,- Kč. Tím je zachována
zásada vyrovnanosti rozpočtu (stran MD a D).
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 4. bylo schváleno.
3. 5. Dále potřebujeme schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-124012770/VB/01 na elektrickou přípojku pro Pavel- kNN st. p. 39 (u nádraží) přes
pozemek 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky, za jednorázový poplatek 1100,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení věcného břemene smlouvou č. IV-12-4012770/VB/01 pro
Pavel – kNN, na pozemek st. p. č. 3165/2 v k. ú. Horka u Staré Paky za poplatek
1 100,- Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 5. bylo schváleno.
3. 6. Jaroslav Munzar seznámil se zápisem z finanční komise, viz. příloha.
3. 7. Starosta seznámil s žádostí Svazu invalidů Jilemnice o finanční příspěvek na
činnost. Již v loňském jsme poskytnuli z rozpočtu obce příspěvek ve výši 5 000,Kč.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu invalidů Jilemnice ve výši
5000,- Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 7. bylo schváleno.
3. 8. Dále je tu žádost od oblastní charity Červený Kostelec o finanční příspěvek.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout finanční příspěvek pro charitu Červený
Kostelec.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 8. bylo schváleno.
3. 9. Dále potřebujeme schválit žádost o dotaci z OPŽP na svozový automobil, je to
90% dotace. Jednalo by se o vozidlo PIAGGIO, nosič kontejneru a 2ks 3m3
kontejnerů a 1ks 1 m3 kontejneru. Žádost zpracuje a podá firma EGRANT s.r.o.
Hradec Králové. Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné náklady
obce.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na svozový automobil.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 9. bylo schváleno.
3. 10. Dále potřebujeme schválit smlouvu na příspěvek se svazkem Jilemnicko na
svoz a skladování kompostu na kompostárně u panenky Marie ve výši 31 599,-Kč
za rok.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy se svazkem Jilemnicko na svoz a
skladování kompostu.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 3. 10. bylo schváleno.
3. 11. a) Dále přišla žádost o finanční příspěvek od organizace SONS.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnutí finančního příspěvku organizaci SONS.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 11. a) bylo schváleno.
3. 11. b) Dále přišla žádost od firmy ARIES Studenec na umístění reklamního
poutače na poslední sloup veřejného osvětlení směrem na Studenec. Obec vybírá
poplatek 500,-Kč za rok.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje umístit reklamní poutač firmy ARIES Studenec na
území obce za poplatek 500,-Kč na rok.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení č.3. 11. b) bylo schváleno.
3. 11. c) V letošním roce bude probíhat oprava silnice 1/16 od Dolní Kalné směrem
k Horkám. K problému opravy křižovatky u Svobody bude svolaná schůzka na
místě s p. Jeníčkem z ŘSD. Bude se jednat o změně přednosti v jízdě, odbočovacím
pruhu směrem na Čistou u Horek a jiných problémech.
d) Svazek obcí Jilemnicka plánuje vyhlásit aukci na svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Po zkušenostech obcí, kde došlo k soutěži následně vysoutěžená cena byla
o 20-30% nižší i když vyhrál současný provozovatel. Tím pádem by mohlo dojít ke
zlevnění za platbu komunálního odpadu.
e) Při opravě zdravotního střediska bylo zjištěno, že jsou napadeny nosné trámy
červotočem. Byl přizván statik, který navrhl řešení. Odměna statika je 3630,-Kč.
Jinak práce pokračují dle smlouvy.
f) Dráhy v letošním roce budou instalovat dálkové řízení dopravy ze Staré Paky do
Jaroměře. Už mají stavební povolení.
g) Stav 8 ks sklepních oken na budově obecního úřadu je havarijní. Po zjištění
dodavatelů plastových oken, že dojde k rapidnímu zmenšení otvoru, bude lepší
zvolit jiné řešení, buď dřevěná okna nebo železný rám s makrolonem.

h) Na termín 2.4.a 3.4. je možné si objednat revizní prohlídku komínů u p.Šabaty z
Martinic, na tel. čísle 724205001.Cena je do 300,-Kč.
ch) Starosta získal informace ohledně dotačních titulů na další programovací
období do roku 2020 prostřednictvím MAS Přiďte pobejt Jilemnice. Obce ani
příspěvkové organizace nebudou mít co dát do jednotlivých výzev.
i) Od dubna platí novela zákona o výběrových řízeních, kde už nebude rozhodující
cena, ale preference, počet zaměstnanců a působnost v okolí.
j) Včera na obecním úřadě proběhla kontrola hospodaření z Lib.kraje.Nebyli
zjištěny žádné vážné nedostatky.
k) Plánovaná uzavírka silnice ve Studenci, která začne 30. 3. 2015 musí skončit do
konce června, protože začne oprava silnice od Dolní Kalné na Horka.
l) Při namátkové kontrole pozemků jsem zjistil vážný problém na fotbalém hřišti,
kde část pozemku 1453/1 zasahuje do plchy hřiště a je vedena jako orná půda a
patří zemědělskému půdnímu fondu, taktéž pozemek 1452/2 je orná půda, ale je v
majetku obce. V příštím týdnu pojedu na katastr do Semil aby nám poradili co se s
tím dá dělat.
m) Pan Jan Hanuš upozornil na nutnost upravit stání pod kontejnerem na bioodpad
na Horkách, nebo kontejner přemístit na jiné místo.
Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………..................... ………

Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková

………………………………..

Jaroslav Munzar

.................................................

František Sedlák

………………………………..

Starosta obce:

V Horkách u Staré Paky, dne 5. 3. 2015

