Zápis 10
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 6.9.2016
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 5 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jana Planíková
Jan Hanuš
návrh programu:

1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Kontrola usnesení z minulého zasedání
3)Stav hospodaření obce za období 6-8/2016
4)Rozpočtová změna č.2/2016
5)Smlouva o zřízení VB s Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s.-11010-0544410053/155 a W, Horka u Staré
Paky_OK
6)Smlouva o zřízení VB s Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s.-11010-048061 TM3C-52_LO-H
Kozinec_OK
7)Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
VB-SM, Horka u Staré Paky, ppč.1494/9-kNN,
číslo:IV-12-4014489
8)OZV č.2/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
9)Žádost pana Pošepného o odkup části obecního
pozemku
10)Žádost pana Šorfy o odkup obecních pozemků
11)Žádost pana Richtera o odkup části obecního
pozemku
12)Žádost manželů Vrbíkových o odkup obecního

pozemku
13)Žádost o příspěvek na BABYBOX Liberec
14)Schválení podání žádosti pro další etapu
rekonstrukce vodovodu
15)Ostatní, diskuse
Usnesení č. 10. 1. Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
10. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Janu Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
10. 2. Jan Hanuš přečetl zápis z kontroly usnesení z minulého zasedání.
10. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 6-8/2016.
10. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtové změny č.2/2016, viz. příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtové změny č.2/2016.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 4. bylo schváleno.
10. 5. Starosta seznámil s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s Česká
telekomunikační infrastruktura,a.s.-11010-0544410053/155 a W, Horka u Staré
Paky_OK.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Českou
telekomunikační infrastrukturou,a.s. – 11010-0544410053/155.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 5. bylo schváleno.
10. 6. Starosta seznámil s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s Česká
telekomunikační infrastruktura,a.s.-11010-048061 TM3C-52_LO-H_Kozinec_OK.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Českou
telekomunikační
infrastrukturou,
a.s.
–
11010-048061TM3C-52_LO-H-Kozinec_OK.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 6. bylo schváleno.
10. 7. Starosta seznámil s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu stavby. Akce: SM, Horka u Staré
Paky, ppč.1494/9-kNN, číslo:IV-12-4014489, se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB se
společností ČE: IV-12-4014489.
Jednohlasně zamítnuto: 5 proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 7. bylo schváleno.
10. 8. Starosta seznámil o potřebě schválit novou obecně závaznou vyhlášku
č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 8. bylo schváleno.
10. 9. Dále starosta předložil žádost pana Davida Pošepného o odkup části
obecního pozemku p.č.1440/16 k. ú. Horka u Staré Paky.
ZO po projednání nesouhlasí s prodejem obecního pozemku, ponechá tento
pozemek v užívání pana Pošepného do doby, než ho bude obec potřebovat.

10. 10. Další žádost o odkup obecního pozemku zaslal pan Šorfa. Jedná se o část
obecního pozemku p. č. 233/1 k.ú.Nedaříž a pozemek p. č. 37/2 k. ú. Nedaříž.
ZO po projednání nesouhlasí s prodejem obecního pozemku, ponechá tento
pozemek v užívání pana Šorfy do doby, než ho bude obec potřebovat.
10. 11. Dále je tu žádost pana Richtery, Benecko 109 o odkup části obecního
pozemku p. č. 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky.
ZO po projednání nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku p. č. 3165/2 k. ú.
Horka u Staré Paky.
10. 12. Dále je tu žádost manželů Vrbíkových o odkup obecního pozemku p. č.
26/4 k. ú. Nedaříž o výměře 73m2.
ZO souhlasí s prodejem pozemku za 20,-Kč/m2.
10. 13. Dále je tu žádost o finanční příspěvek na BABYBOX v Liberci.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout finanční příspěvek na BABYBOX v Liberci.
Jednohlasně zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 13 bylo schváleno.
10. 14. Starosta sdělil, že po dokončení rekonstrukce vodovodu u Suchánků bylo
zjištěno, že vodovodní řád je zpola zanešen, je potřeba zahájit další etapu
rekonstrukce od Suchánků po vodojem. To znamená vypracovat projektovou
dokumentaci, aby bylo možno požádat v příštím roce o dotaci z Lib.kraje.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zadat vypracování projektu a podat žádost o dotaci na
Libereckém kraji na další etapu rekonstrukce vodovodu.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 14. bylo schváleno.
10. 15a) Protože bylo zjištěno, že nemáme kolem vrtu ustanoveno ochranné pásmo,
není zaneseno ani v územním plánu obce ani na katastrálním úřadě. Oslovil jsem
hydrologa p. Soukupa z Liberce a ten nám slíbil to dát do pořádku. Cenová nabídka
hydrologa za vytyčení a uvedení v platnost je 42 592,-Kč. Zároveň vám oznamuji,

že budeme muset v příštím roce požádat o prodloužení povolení čerpání vody z
vrtu.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zadat fiemě p. Soukup z Liberece zlegalizování
ochranného pásma u vrtu.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 10. 15a) bylo schváleno.
10. 15. b) Starosta seznámil, že rozšíření silnice a chodník na Nedaříž se blíží do
finále. Problém nešťastných sloupů v chodníku budeme dále řešit s Čezem, zatím
platí, že když budeme chtít sloupy přeložit, tak si to budeme muset zaplatit z
rozpočtu obce. Vedoucí z Čezu Semily po dnešním jednání nám nabídl, že v
případě výměny sloupů na vlastní náklady nám zajistí odbornou prováděcí firmu.
10. 15. c) Starosta oznámil výsledky výběrového řízení na nákup dopravního
automobilu DA/L1Z
1) Auto Trutnov, s.r.o. Trutnov
936 637,-Kč
2) Frolík@Rataj spol. s r.o., Praha
946 878,-Kč
3) Moto trade VM s.r.o., Vysoké Mýto
960 629,-Kč
Ceny jsou uvedeny s DPH, dodání auta do 10. 12. 2016.
Dotace MV 450 000,-Kč, LK 300 000,-Kč, vlastní podíl 186 637,-Kč.
10. 15. d) Dále starosta informoval o cyklotrase, po jednání na Lib. kraji. ŘSD
nesouhlasí s návrhem, protože u Panenky Marie plánuje mimoúrovňovou
křižovatku a cyklotrasa má malé možnosti toto obejít. Když vybudujeme
přemostění budeme ho udržovat my, když bude tunel, udržuje ho ŘSD. Dále
musíme dát do územního plánu jinou trasu obchvatu Horek - přemostění nádraží a
Jilosu. Projekt musí být v souladu dotačního titulu SFDI.
10. 15. e) Pan Lichtenberk doporučil instalovat novou filtrační jednotku, protože
spotřeba vody stoupá s stará filtrace nestačí. Předběžná cena nové filtrace je 100
000, Kč.
10. 15. f) Pan Richter, Benecko 109 požádal o písemné vyjádření ohledně změny
územního plánu. V novém územním plánu obce vypadl jeho pozemek z oblasti,
kde je možné stavět, ve starém územním plánu to bylo.
Starosta sdělil, že paní Blažková, která má tyto změny na starosti na tom pracuje.

Obec ve spolupráci s paní Blažkovou sdělí panu Richterovi stav změny a dobu kdy
bude změna schválena.
Dále se pan Richter dotazoval, zda jeho poslední nájemce kiosku u žirafy nedluží
obci nějaké peníze, že by tuto pohledávku uhradil.
Starosta sdělil, že žádnou pohledávku obec vůči poslednímu nájemci nemá.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Jana Planíková

………………………………………..

Jan Hanuš
Starosta obce:

František Sedlák

V Horkách u Staré Paky, dne 6. 9. 2016

...........................................................
……………………………………..

