Zápis 4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 26.5.2015
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz.prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jana Planíková
Jan Hanuš
návrh programu: 1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3)Schválení závěrečného účtu rok 2014
4)Schválení účetní závěrky rok 2014
5)Rozpočtové opatření č.1/2015
6)Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č.j.OPL/1188/2015
7)Prodej pozemku pro Grundovi, k.ú.Nedaříž
8)Schválení pachtovní smlouvy p.Hamáček
9)2x žádosti o finanční příspěvek od obce
10)Různé, závěr
Usnesení č. 4. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
4. 1. Starosta všechny přítomné přivítal.Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu
Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
4. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva,
viz.příloha.
4. 3. Starosta seznámil s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2014.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje návrh závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2014 bez
výhrad.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 3. bylo schváleno.
4. 4. Starosta seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou roku 2014.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní uzávěrku roku 2014.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 4. bylo schváleno.
4. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.1/2015, viz.příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 5. bylo schváleno.
4. 6. Starosta seznámil s potřebou schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
obslužnosti na silnici III/2931 v průmyslové zóně na Horkách.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č.j.OPL/1188/2015.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 6. bylo schváleno.
4. 7. Při digitalizaci katastrální mapy bylo zjištěno, že pozemek k.ú. Nedaříž
p.č.153/11 o výměře 32m2, byl chybně zapsán při prodeji pozemků p.Grundovi v
roce 1965, ještě za MNV Olešnice - Horka. Dohodli jsme se s p. Grundem a po
konzultaci s KÚ Semily na opětovném prodeji. Pan Grund souhlasí s cenou 5,-Kč

za m2.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje prodej pozemku v k.ú. Nedaříž, p.č.153/11, o výměře
32m2, p.Grundovi za 5,-Kč/m2.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 7. bylo schváleno.
4. 8. Dále je tu záměr propachtovat část pozemku o výměře 205,8 m2, p.č.138/12
k.ú. Nedaříž panu Hamáčkovi. Cena pronájmu bude stanovena v naturální hodnotě.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje propachtovat část pozemku p. č. 138/12, k.ú. Nedaříž,
o výměře 205,8 m2 panu Hamáčkovi.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti,0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 8. bylo schváleno.
4. 9. a) Dále je tu žádost o příspěvek na Babybox v Turnově.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnutí příspěvku na Babybox v Turnově.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 9. a) bylo schváleno.
4. 9. b) Dále přišla žádost o finanční příspěvek od organizace Lékaři bez hranic.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnutí finančního příspěvku organizaci Lékaři bez
hranic.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 9. b) bylo schváleno.
4. 10. a) Dále je potřeba schválit strategii MAS Jilemnicko pro období 2016-2020

na území naší obce, aby bylo možno žádat z dalších dotačních titulů.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje strategii MAS Jilemnicko pro naší obec.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení č. 4. 10. a) bylo schváleno.
4. 10. b) Starosta přítomné seznámil s hospodařením obce 3-5/2015, viz příloha.
c) Dále starosta informoval o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí.
d) Protože došlo při zateplování stropu na zdravotním středisku k odhalení
napadení stropní konstrukce červotočem, byl přizván statik. Ten navrhl výměnu
napadených trámů a jejich zajištění, chemickou ochranu a vynesení pochůzné
podlahy tak, aby nezatěžovala vlastní strop. Tyto práce jsou nad rámec smlouvy,
tak potřebujeme schválit dodatek ke smlouvě dle rozpočtu víceprací.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě dle rozpočtu víceprací.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 10. d) bylo schváleno.
e) Protože jsme nezískali dotaci na výměnu podlahové krytiny v KD Nedaříž od
Lib.kraje. Další možnost podávání dotací bude asi konci června nebo na začátku
července. Navrhuji podat žádost o dotaci na chodník k Nedaříži. Podlahová krytina
počká.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na chodník k Nedaříži
z dotačního programu KÚLK.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 10. e) bylo schváleno.
f) Při posledním sekání hřiště došlo k vytržení úchytů sekání na traktůrku, totální
koroze. Zatím to pan Najman opravil tak, aby se mohlo dál sekat. Je to starší stroj a

asi se budeme muset rozhodnout, jestli investovat do oprav nebo přemýšlet do
budoucna o zakoupení nového.
g) Dále jsme dostali nabídku na zhotovení leteckých snímků naší obce.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá pořízení leteckých snímků naší obce.
Zamítnuto: 2 členové pro, 4 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 10. g) bylo schváleno.
h) Starosta informoval, že na obci se porouchal počítač.Je na opravě.
ch) Starosta informoval, že se pracuje na uzavření smlouvy s Jilemnicí na
zastupování přestupkovém řízení.
i) Pan Josef Junek zaslal nesouhlas s územním plánem. Paní Blažková to s ním
vyřizuje.
j) Firma STRABAG se ohlásila na obci, že začnou s rekonstrukcí silnice ČistáKalná.
k) Pan Josef Prošvic se dotázal, proč obec nechce investovat do odvodnění silnice
ve Splavné ulici. Starosta řekl, že vody z obecní silnice je minimum, většina vody
je od soukromých domů a v tom se obec nebude angažovat. Pan Prošvic by chtěl
aby obec zakázala panu Grofovi, který tam staví, zavést svůj i obecní pozemek. Pan
Munzar se zavázal, že bude sledovat stav věcí a pak podle situace bude obec jednat.
Hlavně se musí sami obyvatelé dohodnout mezi sebou, jak řešit problémy s vodou.
Obec do toho nemůže zasahovat.
Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ……

Ověřovatelé:

Jana Planíková

……………………………………..

Jan Hanuš

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

Starosta obce:

František Sedlák ……………………………………..

V Horkách u Staré Paky, dne 26. 5. 2015

