Zápis 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 1. 10. 2015
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.45 hod.
přítomno: 4 členové zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé:

Jana Planíková
Jan Hanuš

návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Projednání a schválení podepsání smlouvy č.
15247834 o poskytnutí podpory se SFŽP na svozové auto
3) Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 77/11 v k.ú.
Nedaříž
4) Doplňující žádost firmy Wotan Forest s.r.o.(Jilos
s.r.o.) o směně pozemků
5) Různé, závěr
Usnesení č. 6. 1. Program byl jednohlasně schválen: 4 členové pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
6. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu
Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
6. 2. Starosta sdělil, že je potřeba schválit podepsání smlouvy č. 15247834 se SFŽP
na akci: „Svoz bioodpadu pro obec Horka u Staré Paky“
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podepsání smlouvy č. 15247834 se SFŽP na akci: „Svoz bioodpadu
pro obec Horka u Staré Paky“.

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 2. bylo schváleno.
6. 3. Starosta seznámil s žádostí manželů Lukešových z Nedaříže o propachtování
pozemku p.č. 77/11 k. ú. Nedaříž.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavřít pachtovní smlouvu s manželi Lukešovými na
obecní pozemek p.č.77/11 k. ú. Nedaříž.
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 3. bylo schváleno.
6. 4. Dále je žádost firmyWotan Forest (Jilos s.r.o. ) 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). Pan ředitel divize Ing. Martin
Skoumal přišel vysvětlit zastupitelstvu záměry firmy s pozemky a svou představu o
vyřešení.
Přítomní zastupitelé neměli větších připomínek, ale vymínili si jednání celého
zastupitelstva o ceně a podmínkách smlouvy. Zastupitelstvo se sejde do čtrnácti
dnů a projedná detaily.
6. 5. a) Dále je tu ke schválení Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Horka u Staré Paky.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních opadů na území obce Horka u Staré Paky.
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 5. a) bylo schváleno.
6. 5. b) Dále Grofovi by měli zájem odkoupit část pozemku podél místní
komunikace (Splavná ulice) 3039/2 k. ú. Horka u Staré paky, z pozemku p. č.

1440/16 k. ú. Horka u Staré Paky, dle nákresu.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá odprodej části pozemku 1440/16 k. ú. Horka u Staré
Paky, protože pod pozemkem vede vodovodní řád.
Jednohlasně zamítnuto: 4 členové proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 5. b) bylo schváleno.
6. 5. c) Starosta informoval o plánované rekonstrukci křižovatky II/16,
II/293.Změna přednosti jízdy stále trvá, veřejné osvětlení a silniční chodníkovou
obrubu bude financovat investor ŘSD, chodníky obec.
d) Dál je tu žádost pana Petra Vavery z č.p.14 Horka u Staré Paky, který by chtěl
překopat obecní cestu podél hřiště.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá žádost p. Vavery o překopání obecní cesty.
Jednohlasně zamítnuto: 4 členové proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 5. d) bylo schváleno.
e)Starosta se zůčastnil semináře o výstavbě cyklostezek dle nových dotačních titulů
EU. Výše dotace je už jen 40 - 60%, což je nárůst vlastního podílu. Lepší je použít
dotační titul SFDI- cyklostezky. Dle propočtu stojí 1m2 v průměru 12-15 tisíc, tak
při 3 metrové šíři cyklostezky 45 tisíc Kč. Před podáním žádosti musí být projekt a
územní rozhodnutí.
f)V Liberci proběhlo školení - "havarijní zásobování pitnou vodou"
a)do 24 hodin nemusí být nic
b)pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
c)pro třetí a další dny 10-15 litrů na osobu a den
Po vyčerpání vlastních možností a možností ORP Jilemnice, požádat po dohodě s
Lib. krajem a podpisem hejtmana, SHR - Státní hmotné rezervy o úpravnu vody
TESLA, která má příkon 15 kwh s vlastní centrálou. Musí být vlastní obsluha,
elektrikář, kterého vyškolí. Vodu z úpravny je možno rozdávat jako pitnou po

rozboru. To je za 3 dny.
g) Nový nájemce kiosku u Žirafy se rozhodl pořádat venkovní produkci. Obec
Horka u Staré Paky nemá vyhlášku, která by tyto akce regulovala, proto je třeba
takovou vyhlášku schválit. Nechali jsme ji vypracovat. Zastupitelé měli ke znění
výhrady. Starosta nechá vyhlášku přepracovat.
h) Dále přišla smlouva o smlouvě budoucí o vedení optického kabelu po obecních
pozemcích s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., jedná se o pozemky
3050/2 a 3051/4.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s.
Jednohlasně schváleno: 4 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 6. 5. h) bylo schváleno.
ch) Je podaná žádost o dotaci na chodník podél Jilosu. Můžeme dostat max.400 tis.
Kč.
i) Dále proběhlo jednání kvůli jízdním řádům. Několik lidí požádalo o změnu času
odjezdu ranního autobusu, který vyjíždí z Levínské Olešnice již před šestou ranní
na později kvůli školákům, kteří chodí do školy ve Studenci.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

………………….....................

Ověřovatelé:

Jana Planíková

……..………………………..

Jan Hanuš

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

Starosta obce:

František Sedlák

V Horkách u Staré Paky, dne 1. 10. 2015

…………..…………………..

