Zápis 22
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 24. 9. 2018
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Alena Ježková
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3)Stav hospodaření 7 – 9/2018
4)Zápis z kontrolního výboru
5)Zápis z finančního výboru
6) Rozpočtové opatření č.2/2018
7)Schválení darovacích smluv z KÚLK č.
OLP/4574/2018 a OLP/4575/2018 pozemky a chodník
8)Schválení přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy v č. 41 Horka u Staré Paky
9)Informace o PD na půdní vestavbu 2 bytů nad
zdravotním střediskem na Horkách
10)Projednání žádosti o vrtu na fotbalovém hřišti
11)Veřejné projednání změny č.1 ÚP Horka u Staré
Paky
12)Sbírka pro obec Prameny
13)Různé, závěr
Usnesení č. 22. 1. Program byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
22. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu.
22. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zasedání, viz. příloha.

22.3. Starosta seznámil s hospodařením obce 7 – 9/2018, viz. příloha.
22.4. Jan Hanuš seznámil se zápisem ze schůze kontrolního výboru, viz. příloha.
22.5. Jaroslav Munzar seznámil se zápisem ze schůze z finančního výboru, viz.
příloha.
22.6. Starosta seznámil s rozpočtovým opařením č.2/2018, viz. příloha.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 22. 6. bylo schváleno.
22. 7. Starosta seznámil s obsahem darovacích smluv. KÚLK nám daruje pozemky
a chodníky. Jedná se o 2 darovací smlouvy č. OLP/4574/2018 a OLP/4575/2018.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje darovací smlouvy z KÚLK, č. OLP/4574/2018 a
OLP/4575/2018.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 22. 7. bylo schváleno.
22. 8. Starosta seznámil se dvěma žádostmi na pronájem bytu po p. Hlouškové.
Žádost podala Denisa Jirásková z Horek s přítelem a Václava Kuříková ze
Studence. Přednost dostala místní občanka.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje pronajmout byt sl. Denise Jiráskové za 2 500,-Kč
měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení : 22. 8. bylo schváleno.

22. 9. Starosta informoval o postupu firmy Projektis spol. s r.o. ze Dvora Králové
nad Labem, která zpracovala projekt na 2 byty nad zdravotním střediskem. Projekt
bude stát 222 000,-Kč, s DPH 270 840,-Kč. Je v tom i rekonstrukce sociálního
zařízení na zdravotním středisku. Byla podána žádost o stavební povolení.
22. 10. Na obec přišla žádost od horeckých fotbalistů na vybudování vrtu na hřišti.
Voda by se dala využít na zavlažování hřiště i na další účely. Starosta oslovil firmu
p. Klazara z Dolního Lánova. Voda je na 18m, 32m a 43m. Doporučuje vrt ve 20,5
cm a výstroj 14cm. 1 metr vrtu v tomto průměru stojí 1550,-Kč. Při hloubce 30
metrů činí celková částka s DPH 150 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje vybudování studny na hřišti.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 22. 10. bylo schváleno.
22.11. P. Blažková dodala zpracovaný územní plán 1a.V úterý 9.10.2018 od 17
hodin bude veřejné projednání v KD Nedaříž. Jedno paré je v Jilemnici a druhé na
krajském úřadě v Liberci.
22.12. Byla vyhlášena celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá přispět na veřejnou sbírku pro obec Prameny.
Jednohlasně zamítá: 7 členů proti, 0 členů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 22. 12. bylo schváleno.
22. 13. a) Byla dokončena poslední etapa výměny vodovodního řádu u provozovny
Suchánek Wallraven v délce 65 m. Výměna byla velmi komplikovaná, protože to je
velmi exponované místo.
22. 13. b) Firma Wotan Forest má záměr vybudovat nový, 3 metry vysoký plot.
Bude u manipulační plochy, směrem k Nedaříži.
22. 13. c) Byla dokončena oprava střechy na zdravotním středisku. Vyfakturovaná
částka je 472 252,-Kč. Přiznaná dotace z Lib. kraje je ve výši 182 340,-Kč, ale ještě

jsme neobdrželi smlouvu k podepsání.
22. 13. d) 5. - 6.října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva obcí a do 1/3
senátu. V naší obci byla podána jedna kandidátka s 9 kandidáty. 12.-13.10.
2018proběhne druhé kolo senátních voleb.
22. 13. e) Česká pošta má nového provozovatele pošty Partner pro pobočku na
Horkách u Staré Paky. . Zájemce o provozování ing. Stanislav Steinz, CSc žádá o
snížení nájmu za stávající prostory na polovinu, protože bude využívat jen jednu
místnost. Pošta platí 9 800,-Kč za rok.
22. 13. f) Je třeba stanovit výši pronájmu vývěsních ploch v obci, za výlep plakátů.
Navrhuji ceny, jaké jsou v okolních obcích. A4-10,-Kč, A3-20,-Kč, A2-40,-Kč za
týden.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje výši poplatku za výlep plakátů
ve výši: A4-10,-Kč, A3-20,-Kč,A2-40,-Kč za týden.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 členů proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 22. 13. f) bylo schváleno.
22. 13. g) Kontaktovali jsme majitelku čp. 48 na Horkách p. Munzarovou kvůli
odkoupení bývalé hospody. Byl by tam do budoucna bytový dům. Paní Munzarová
dala nabídku 2 200 000,-Kč.
22. 13. h) 12.-13.10. 2018 bude k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.
Bude opět u hasičských garáží v Nedaříži. V pátek 17-19 hodin a v sobotu 9-11
hodin.
22. 13. ch) Pan Luděk Prošvic se přišel zeptat, jak je daleko stavba obchvatu
Horek. Oni bydlí u silnice a výstavbu podporují.
Starosta mu sdělil, že se čeká na Zurku a pak se uvidí. Každopádně obec se bude
snažit co nejdéle stavbu oddalovat.
22. 13. i) V současné době probíhají natěračské práce na fasádě na KD v Nedaříži.
Práce provádí firma Valášek z Vrchlabí.

Starosta poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Alena Ježková

……….…………….……….

Ludmila Sekyrková

……………………………

František Sedlák

...………………..…………

Starosta obce:

V Horkách u Staré Paky, dne 24. 9. 2018

…………………...............…

