Zápis 4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 5. 3. 2019
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jan Hanuš
Alena Ježková
návrh programu:

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

zasedání
3) Zpráva z finanční komise
4) Rozpočet 2019
5) Žádost o finanční dar pro Svaz tělesně postižených
v ČR-MO Jilemnice
6) Žádost o finanční dar organizací Snílek o.p.s.
Jablonné v Podještědí
7) Pachtovní smlouva s firmou ZEFA Levínská
Olešnice, a.s.
8) Prodej části obecního pozemku č.1452/1 k. ú.
Horka u Staré Paky pro žadatele pana Jana Hanuše
9) Stanovení členů jednotlivých komisí a výborů
10) Svazek obcí Jilemnicko-informace o záměru:
společné zajišťování svozu odpadů
11)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, Jana
Hanuše a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu.
4. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulých zasedání, viz. příloha.

4. 3. Alena Ježková seznámila se zápisem s finanční komise, viz. příloha.
4. 4. Zastupitelstvo projednalo rozpočet na pracovní schůzce.
4. 4. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky schvaluje rozpočet obce Horka u Staré
Paky na rok 2019 jako schodkový, výdaje ve výši 7 782 736,- Kč, příjmy ve výši
4 260 400,- Kč, doplněný rezervou z loňska ve výši 3 522 336,- Kč, aby byla
zachována rovnost účetnických stran MD a D. Rozpočet byl vyvěšen 18. 2. 2019 a
sejmut 5.3. 2019.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 4. bylo schváleno.
4. 5. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených
Jilemnice. Každý rok přispíváme 5000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek Svazu tělesně postižených
Jilemnice ve výši 5000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č 4. 5. bylo schváleno.
4. 6. Starosta seznámil s žádostí o příspěvek Snílkův dům na půl cesty.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout příspěvek pro Snílkův dům na půl cesty.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 6. bylo schváleno.
4. 7. Starosta seznámil s novou pachtovní smlouvou s firmou ZEFA Levínská
Olešnice. Mění se kvůli kompletním pozemkovým úpravám v Nedaříži.
Návrh usnesení:

ZO po projednání schvaluje novou pachtovní smlouvu s firmou ZEFA Levínská
Olešnice.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 7. bylo schváleno.
4. 8. Dále je tu žádost pana Jana Hanuše o odkup ¾ z části obecního pozemku p. č.
1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky, za 150,-Kč/m2. Počet metrů bude známa až po
vyměření.
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje prodej ¾ obecního pozemku, respektive jeho části, která bude
vyměřena, p.č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky za 150,-Kč/m2.
Schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení č. 4. 8. bylo schváleno.
4. 9. Předsedové komisí sdělili jména členů jednotlivých komisí:
Komise životního prostředí: Václav Hamáček
Oldřich Planík
Finanční komise: Jaroslav Munzar
Martin Šmíd
Kontrolní komise: Roman Šulc
Václav Bajer ml.
Kulturní komise: Jana Planíková
Václav Bajer st.
4. 10. Dále je tu smlouva o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s.r.o. o sběru,
přepravě, využívání a odstraňování odpadu.
Návrh usnesení:
-ZO bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka-svazku obcí zajišťovat
společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování
odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100% vlastnictví
Jilemnicka-svazku obcí
-ZO schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu
v obci Nedaříž prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. ve 100%

vlastnictvím Jilemnicka-svazku obcí nejdříve od roku 2021
-ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s.r.o., která
se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. smlouvu o
sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 10. bylo schváleno.
4. 11. a) Od 1. 7. 2019 budou cenově upraveny veřejnoprávní smlouvy, které nám
řeší Měú Jilemnice. Jde o přestupkovou agendu a rušení trvalých pobytů. Budou
účtovat 5 000,-Kč za úkon.
b) Od 1. 1. 2020 je obec povinna sbírat použité jedlé oleje. Začít můžeme již nyní.
Musíme zajistit firmu, která by nám dodala nádoby na sběr této suroviny a
následně by je vyvážela. Zároveň musíme udělat osvětu mezi občany, jak olej
odevzdávat.
Sběrem jedlých olejů se zabývá firma TRAFIN OIL, preferuje výkup oleje do
barelů a za to platí 3,-Kč za 1 kg. Vývoz nádob zdarma, nádoby si musíme zajistit
sami.
Nebo sváží firma Černohlávek oil Církvice. Ta nádoby dodává a vyváží.
c)Velitel JPO obce žádá, abychom podali žádost na Ministerstvo obrany o
bezplatný převod majetku na obec, dle seznamu, viz.příloha.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o bezplatné převedení majetku na JPO
obce.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 4. 11. c) bylo schváleno.
d) Dále se nabízí služba pro zasílání SMS pro informovanost občanů v obci. Základ
stojí 250,-Kč měsíčně a jedna SMS za 1,10 Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá zakoupit tuto službu.
Jednohlasně schváleno: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování

Usnesení č. 4. 11. d) bylo schváleno.
Starosta poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………...............…

Ověřovatelé:

Jan Hanuš

…………………….……….

Alena Ježková

Starosta obce:

….…………………………

František Sedlák ...………………..…………

V Horkách u Staré Paky, dne 5. 3. 2019

