Zápis 3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 7. 2. 2019
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 5 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jan Hanuš
Roman Němeček
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Změna č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky
3) Různé, závěr

Usnesení č. 3. 1. Program byl jednohlasně schválen:5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
2. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Jana
Hanuše a Romana Němečka ověřovateli zápisu.
3. 2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky:
1) ověřilo:
- v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že Změna č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky není v rozporu
s Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených
orgánů.
2) schvaluje:

- rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání Návrhu
Změna č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky
3) vydává:
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 a za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu
č.1a Územního plánu Horka u Staré Paky formou opatření obecné
povahy.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 2. bylo schváleno.
3. 3. a) Starosta seznámil s možností, požádat o dotaci z KÚLK na nový plot kolem
dětského hřiště v areálu zdravotního střediska.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z KÚLK na obnovu plotu
kolem dětského hřiště v areálu zdravotního střediska.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 3.a) bylo schváleno.
3. 3. b) Starosta požádal o schválení nákupu jednoho kontejneru na Piaggo, který
bychom použili na vývoz železa.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup kontejneru na železo.
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 3. b) bylo schváleno.
3. 3. c) Starosta seznámil s nutností nákupu sypače na auto. Ruční posyp je velmi
náročný.
3. 3. d) Starosta oznámil, že bude vyhlášen dotační titul na měřiče rychlosti.

Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá instalovat jakékoliv měřiče rychlosti.
Jednohlasně zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 3. d) bylo schváleno.
3. 3. e) Dále je tu iniciativa Svazu měst a obcí. Obrací se na všechny, aby zvážili se
stát partnerskou obcí některé obce či města v Zakarpatí. Hejtmanský úřad
v Užhorodu iniciativu SMO vítá a obce v Zakarpatí mají o spolupráci s českými
protějšky zájem.
Návrh usnesení:
ZO obce zamítá se stát partnerskou obcí v Zakarpatí.
Jednohlasně zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 3. 3. e) bylo schváleno.
3. 3. f) Dále je tu žádost Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj,
pobočka Semily, aby občané, kterých se týkají kompletní pozemkové úpravy
v Nedaříži podali žádosti na bezplatné vyměření pozemků. Budou se shromažďovat
na obecním úřadě. Žádost o vytyčení je potřeba podat písemně – postačí obyčejná
žádost podepsaná vlastníkem, kde bude uvedeno číslo pozemku, katastrální území a
číslo listu vlastnictví a kontakt telefonický či e-mailový.
3. 3. g) Dále je tu žádost pana Jana Hanuše o odkup části obecního pozemku, za
účelem stavby rodinného domu.
Starosta poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

…………………...............…

Ověřovatelé:

Jan Hanuš

…………………….……….

Roman Němeček

….…………………………

František Sedlák

…...………………..………

Starosta obce:

V Horkách u Staré Paky, dne 7. 2. 2019

