Zápis 19
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 13. 3. 2018
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.45 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Alena Ježková
Ludmila Sekyrková
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení zastupitelstva z předešlého zasedání
3) Zpráva z finanční komise
4) Rozpočet 2018
5) Prodej části pozemku 3165/12 v k.ú.Horka u Staré Paky na
žádost Suchánek a Walraven s.r.o. Horka u Staré Paky
6) Žádost o finanční dar Svazu tělesně postižených z Jilemnice
7) Žádost o finanční dar Dětské centrum Jilemnice
8) Schválení podpisu smlouvy o sdružení finančních
prostředků(kompostárna)
9) Různé, závěr
Usnesení č. 19. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
19. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu.
19. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zasedání, viz. příloha.
19. 3. Jaroslav Munzar seznámil se zápisem z finanční komise, viz. příloha.

19. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2018,
příjmy ve výši 4 073 900,- a výdaje ve výši 6 857 133,- Kč. Rozpočet je
schodkový, dorovnán přebytkem ze zůstatku na běžném účtů ve výši 2 783 233,Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 19. 2. 2018 do 13. 3. 2018 na úřední desce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2018. Příjmy ve výši
4 073 900,- Kč a výdaje ve výši 6 857 133,- Kč. Rozpočet je schodkový, dorovnán
přebytkem ze zůstatku na běžném z účtu ve výši 2 783 233,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 4. bylo schváleno.
19. 5. Starosta seznámil s žádostí f. Suchánek a Walraven s.r.o.o odkup pozemku
č.3165/12 v k.ú.Horka u Staré Paky, o výměře 32 m2/50,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje odprodání pozemku č.3165/12 v k.ú.Horka u Staré
Paky, za 50,-Kč/m2 firmě Suchánek a Walraven s.r.o., Horka u Staré Paky 68.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 5. bylo schváleno.
19. 6. Starosta seznámil s žádostí Svazu tělesně postižených v ČR, MO Jilemnice o
finanční příspěvek.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje poskytnout Svazu tělesně postižených v Jilemnici
finanční dar ve výši 5 000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 6. bylo schváleno.
19. 7. Dále je tady žádost o finanční příspěvek z Dětského centra Jilemnice.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnutí finančního daru Dětskému centru Jilemnice.

Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 7. bylo schváleno.
19. 8. Dále je tu schválení smlouvy o sdružení finančních prostředků na nákup
manipulační plochy (kompostárna) od firmy ZEFA Levínská Olešnice ve výši
23 750,-Kč, což je ¼ celkové ceny. Další partneři jsou obce: Levínská Olešnice,
Studenec, Čistá u Horek.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o sdružení finančních prostředků
na nákup manipulační plochy od firmy ZEFA Levínská Olešnice.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 8. bylo schváleno.
19. 9. a) Svazek obcí Jilemnicko zadal vypracovat Posouzení proveditelnosti
založení obecní společnosti pro zajištění kompletních služeb v odpadovém
hospodářství ve svazku obcí Jilemnicko za cenu 110 000,-Kč. Částka bude čerpána
z rozpočtu svazku.
19. 9. b) Severočeské komunální služby nám oznamují, že v rámci svozu
nebezpečných odpadů nebude odebírán: elektroodpad
pneumatiky
ostatní odpad musí být označen
19. 9. c) Dále je tu žádost o finanční příspěvek - Domácí hospic Duha, o.p.s.Hořice
v Podkrkonoší.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá příspěvek pro Domácí hospic Duha, o.p.s.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení : 19. 9. c) bylo schváleno.
19. 9. d) Státní pozemkový úřad ustanovil opatrovníkem obec Horka u Staré Paky
při řízení kompletních pozemkových úpravách, paní Renátě Plechaté z Liberce,

které se nedaří doručit písemnosti.
19. 9. e) Starosta seznámil se zápisem z jednání, které proběhlo po stížnosti p.
Tomáše Bíny z Nedařížze ohledně provozu silnice v Nedaříži. Policie ČR navrhla,
aby obec umístila v Nedaříži radar na měření rychlosti. Daly by se vyhodnotit údaje
z radaru a navrhnout další opatření. Radar se nedá půjčit, musí se koupit.
Zastupitelstvo po projednání zamítlo nákup radaru.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá nákup radaru na měření rychlosti.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 9. e) bylo schváleno.
19. 9. f) Dále je tu výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů
okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá doplatit členům okrskových volebních komisí odměny
z vlastního rozpočtu.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 9f) bylo schváleno.
19. 9. g) Protože od 11.1.2018 máme povolení vypouštění odpadních vod, tak se
k tomu váže další legislativa, kterou nám bude zpracovávat Ekolservis Nová Paka.
Proto potřebujeme schválit smlouvu o dílo na tuto agendu. Částka je 34 029,-Kč za
rok.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o dílo ohledně vypracování
potřebné legislativy pro vypouštění odpadních vod s f. Ekolservis Nová Paka.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 9. g) bylo schváleno.

19. 9. h) Pa Petr Hanuš z firmy KrVak, který má na starosti veškerou legislativu
kolem vody nám udělal kalkulaci ceny vody za uplynulý rok. Cena vychází 27,Kč/m3. Cena vodného v naší obci se neměnila již 6 let. Po projednání se cena
vodného, od příštího zúčtovacího období (tj od května 2018) zvedá na 25,-Kč/m3.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zvýšení ceny vodného, na 25,-Kč/m3 od příštího
zúčtovacího období, tj. s účinností od května 2018.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 19. 9. h) bylo schváleno.
19. 9. ch) Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obcí/měst
na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
19. 9. i) Byl projednán postup realizace doporučený sborem zástupců v rámci
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nedaříž. Stanovené priority: 1. HC1a, vč.
IP4. 2. VC3. 3 VC2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo postup realizace doporučený sborem zástupců
v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedaříž, se
stanovenými prioritami souhlasí a následně je v následujícímpořadí schvaluje:
1. HC1a, vč.IP4
2.VC3
3.VC2
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 19. 9. i) bylo schváleno.
19. 9. j) Starosta informoval o nevhodném chování některých spoluobčanů při
parkování osobních automobilů na parkovišti u Janáků nebo u Sokolovny. Tímto
svým chováním znemožňují zimní údržbu.
19. 9. k) Dále máme podanou přihlášku na Svaz místních samospráv na řešení
agendy GDPR (ochrana osobních údajů).
19. 9. l) Byla podána žádost o dotaci na Lib.kraj na opravu střechy na zdravotním
středisku. Celkové náklady jsou 607 800,-Kč, dotace 30%, což je 182 340,-Kč.
19. 9. m)V letošním rozpočtu máme vyčleněny finanční prostředky na výstavbu
multifunkčního hřiště. Přípravy jsou v jednání s firmou IMDV.
19. 9.n) Dále proběhlo jednání se zástupcem České pošty. Obec nadále nemá zájem
provozovat službu Partner. Od 1.4.2018 bude změna otevíracích hodin na poště na
Horkách.
19. 9.o) Proběhlo schvalování změny územního plánu na Lib. kraji, územním
odboru. Bylo povoleno rozdělení územního plánu na věci obecní a věci dopravní.
Byly předány dokumenty k zapracování Ing. Věře .Blažkové, ta slíbila do tří týdnů
zpracovat. Poté dovezeme ke schválení na Lib.kraj a může proběhnout veřejné
schválení.
Dalším problémem při schvalování dopravní části územního plánu bude zatím
neschválená krajská ZURKA, až dojde k jejímu schválení, bude nadřazená nad
naším územním plánem.
Starosta poděkoval všem za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………...............…

Ověřovatelé:

Alena Ježková

………………….…………

Ludmila Sekyrková

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

Starosta obce: František Sedlák
V Horkách u Staré Paky, dne 13. 3. 2018

...………………..…………

