Zápis 5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 20. 8. 2015
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 7 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)Hospodaření obce v období 6-8/2015
4)Rozpočtové opatření č.2
5)Informace o možnosti nákupu soukromého pozemku u
parkoviště u OÚ
6)Informace o žádosti od f. Jilos o směně a odkupu pozemků
7)Schválení smlouvy o věcném břemenu-IV-124013735/VB/3"Nedaříž-p.č.61-23 Liebichová-kabel NN"
8)Výběrové řízení na rozšíření silnice Jilos
9)Různé, závěr
Usnesení č. 5. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
5. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Ludmilu Sekyrkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu.
5. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva,
viz. příloha.
5. 3. Starosta seznámil s hospodařením obce za období 6-8/2015, viz.příloha.

5. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2015, viz. příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 4. bylo schváleno.
5. 5. Starosta seznámil s možností koupit pozemek č.3051/2, který se nachází mezi
parkovištěm a silnicí na Horkách. Pozemek má rozlohu 69m2. Pí. Adamová po
dohodě souhlasí s cenou 20,-Kč za m2.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup pozemku p.č.301/2 v k.ú.Horka u St .Paky za
20,-Kč/m2.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 5. bylo schváleno.
5. 6. Dále je žádost firmy Wotan Forest (Jilos) o směnu pozemků dle návrhu:
1093/3-silnice LK-61 m2, 1093/2-silnice LK-532 m2, 436/1-chodník, odstavné
stání-329 m2, za pozemky u nádraží (parkoviště). Protože budeme v příštím roce
budovat chodník podél Jilosu a budeme potřebovat více pozemků, než jsme
směnili, navrhuji po dokončení vlastní stavby zaměřit a teprve pak směnit pouze
potřebné pozemky.

5. 7. Dále je tu ke schválení smlouva o věcném břemenu na položení kabelu NN na
p.č.61/23 k.ú. Nedaříž, p. Liebichová. Jedná se o pozemek p. č. 223/11 v k.ú.
Nedaříž.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje smlouvu o věcném břemenu na pozemek p.č. 223/11 v
k.ú. Nedaříž.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti,0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 5. 7. bylo schváleno.
5. 8. Dále potřebujeme schválit provedení společného výběrového řízení s Lib.
krajem na vybudování chodníku podél Jilosu a rozšíření komunikace 2931/III.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje společné výběrové řízení s Lib. krajem na vybudování
chodníku a rozšíření silnice podél Jilosu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 8. bylo schváleno.
5. 9. a) Starosta informoval o navýšení nákladů o 50 000,-Kč na projektovou
dokumentaci na provedení stavby, podle kterého se bude provádět vlastní výběrové
řízení na chodník a rozšíření silnice podél Jilosu. Firma Jilos uhradí polovinu.
b) Lib. kraj vyhlásil dotační titul na obnovu venkova, do kterého by se dala zařadit
výstavba chodníku, již mám sepsanou žádost na 30% dotaci.
c) Minulý týden proběhlo výběrové řízení na dodávku svozového auta na bioodpad.
Byly obeslány 3 poptávky:
ŽIVA zemědělská a.s.Kostelec nad Orlicí
Charvát CTS a.s. pan Okřínek, Poděbrady
I-TEC Czech s.r.o.Vítkovice
Do středy 12. 8. 2015 do 9 hodin, došla pouze jedna nabídka od I-TEC Czech s.r.o.
za 1 498 700,-Kč bez DPH.
d) Požádal jsem advokátku p.Grofovou o sepsání nájemní smlouvy na pozemek
p.č.190 k.ú. Vidochov, kde máme vodojem a majitelé jsou Roman a Luboš
Planíkovi. Vlastní stavbu vodojemu máme od 1. 12. 1997 ve vlastnictví obce. Bude
potřeba udělat věcné břemeno na právo vstupu a oprav.
e) V úterý byla valná hromada MAS Přijdˇte pobejt v Jilemnici. Jsou schváleny
nové stanovy, čeká se na schválení prováděcí vyhlášky. Nové dotační výzvy budou
až příští rok, bude možno žádat z POV, IROP a OPŽP.
f)Přišla žádost ŘSD o povolení k umístění inženýrských sítí všeho druhu v
silničním pozemku. Jedná se o uložení kabelů veřejného osvětlení a vedení dešťové
kanalizace, ukládané v rámci stavby s názvem"I/16 Čistá u Horek"-část-stavební
objekty 102, 110, 111, 301, 421, katastrální území Horka u Staré Paky-úprava
stávající křižovatky silnic I/16 a II/293.
Návr usnesení:
ZO po projednání schvaluje umístění inženýrských sítí všeho druhu v silničním

pozemku.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 9 .f) bylo schváleno.
g) Dále přišla opět nabídka na vstup do aukce na nákup elektrické energie, protože
nám vypršela smlouva s ČEZ, uzavřená na 2 roky, tak bychom to mohli zkusit.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje vstup do aukce na nákup elektrické energie.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení č. 5. 9. g) bylo schváleno.
h) Hasiči přišli s návrhem na prodej hasičského vozidla IFA, které je v majetku
obce, ale dostali ho hasiči darem od německých hasičů. S vozidlem se již 2 roky
nevyjelo, protože je potřeba řidičské oprávnění skupiny C, takže většinou vedoucí
dětí vezmou raději svá osobní vozidla, než by sháněli ochotného řidiče skupiny C
aby s nimi někam jel. Takže by bylo lepší IFU prodat a koupit větší dodávku, na
kterou by stačil řidičák skupiny B. Hasiči by přidali vlastní finanční prostředky.
Zastupitelstvo navrhlo, že i obec by přispěla další částkou, aby se mohlo koupit
lepší auto.
ch) Diakonie Broumov zaslala poděkování za spolupráci.
i) Pan Josef Prošvic se ohradil proti zápisu z minulého veřejného zasedání, bylo zde
zapsáno neúplné znění jeho požadavku. Tímto se omlouvám. Pan J.Prošvic požádal
obec, aby zakázala p.Grofovi zavést obecní pozemek, aniž by ho předtím
odvodnil.
j) Pan Munzar sdělil, že mluvil s p. Grofem o terénních úpravách kolem jeho
stavby, bude vše ke spokojenosti zúčastněných stran.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta obce:

Jana Bajerová

…………………............

Ludmila Sekyrková …………………………
Jaroslav Munzar
........................................
František Sedlák

V Horkách u Staré Paky, dne 20. 8. 2015

…………………………

