Zápis 9
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební
místnost)
datum konání: 7. 6. 2016
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jan Hanuš
Jaroslav Munzar
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Stav hospodaření obce za období 3-5/2016
4) Schválení závěrečného účtu obce Horka u Staré

Paky 2015
5) Rozpočtová změna č.1/2016
6) Žádost o prodej pozemku paní Ivě Viaterové, k. ú.
Nedaříž
7) Úprava pachtovní smlouvy se ZEFOU (digitalizace
pozemku)
8) Silniční vegetace podél silnic
9) Informace o poptávkovém řízení na akci: veřejné
osvětlení podél chodníku u Jilosu
10) Různé, závěr
Usnesení č. 9. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
9. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Jana
Hanuše a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu.

9. 2. Jan Hanuš přečetl zápis z kontroly usnesení z minulého zasedání.
9. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 3-5/2016.
9. 4. Starosta seznámil se závěrečným účtem obce za rok 2015.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Horka u Staré Paky za rok 2015 bez výhrad.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 4. bylo schváleno.
9. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtové změny č.1/2016, viz. příloha.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtové změny č.1/2016.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 5. bylo schváleno.
9. 6. Paní Viaterová z Nedaříže si podala žádost na odkoupení části obecního
pozemku č.229/3 a 247, které zasahují až k její nemovitosti. Vlastní metry budou
známy až po vyměření. Cena 20,-Kč za m2.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje prodej části obecního pozemku č.229/3 a 247 k. ú.
Nedaříž za 20,- Kč/m2.
Jednohlasně schváleno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Návrh usnesení č. 9. 6. bylo schváleno.
9. 7. Starosta seznámil o potřebě schválit novou pachtovní smlouvu se ZEFOU
Levínská Olešnice. Díky digitalizaci jsou nové výměry pozemků. Nová cena za
pronájem pozemků je 12 311,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje novou pachtovní smlouvu s firmou ZEFA Levínská

Olešnice.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 7. bylo schváleno.
9. 8. Dále je tu žádost ŘSD o prohlášení obce k vlastnictví silniční vegetace, podle
zákona č.268/2015 Sb. o pozemních komunikacích.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje prohlášení, že silniční vegetace v průjezdním úseku
silnice I. třídy není a nikdy nebyla jejím vlastnictvím.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 8. bylo schváleno.
9. 9. Při budování chodníku a rozšíření silnice k Jilosu se zároveň musí vybudovat
nová přípojka el. proudu pro vrt, ta nebyla zahrnuta do výběrového řízení
Lib.krajem. Tak jsme vyhlásili poptávkové řízení.
Přihlásili se:
1)ELEKTRO TRADE Semily s DPH 222 715,-Kč
2)ELEKTRO SERVIS Jilemnice s DPH 220 647,-Kč
3)ELEKTROS Martinice s DPH 209 277,-Kč
Dle poptávkového řízení byl Elektros Martinice s cenou 209 277,-Kč nejlepší a
navrhuji schválit podepsání smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Elektros Martinice
na vybudování el. přípojky k vrtu.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 9. bylo schváleno.
9. 10. a) Dále je tu žádost ŘSD o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti na vodovodní řád pod silnicí I/16 na Horkách.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsat smlouvu s ŘSD o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti.

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti,0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 9. 10. a) bylo schváleno.
9. 10. b) Dále je tu žádost pana Petra Vrbíka o odkup obecního pozemku č.26/4 v
k.ú, Nedaříž o výměře 73 m2.
9. 10. c) Dále je žádost pana Josefa Junka o připojení na obecní vodovod
p.č.1440/24 v k.ú.Horka u Staré Paky.
9. 10. d) Starosta seznámil s nabídkou firmy Strombuch na vytěžení a novou
výsadbu lesa u nádraží. Některé stromy jsou napadeny kůrovcem. Polovina lesíka
je ve vlastnictví IMDV.
9. 10. e) Dneska bylo předáno staveniště u Jilosu firmě SKANSKA.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé:

Jan Hanuš

………………………………………..

Jaroslav Munzar

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

Starosta obce: František Sedlák

……………………………………..

V Horkách u Staré Paky, dne 7. 6. 2016

