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ZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ    

                                        HORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAHORECKÉ  A  NEDAŘÍÍÍÍŽSKÉ  OBCESKÉ  OBCESKÉ  OBCESKÉ  OBCE    

    
Vážení čtenáři,  
     přinášíme Vám nové informace z dění obcí a jejich okolí.  
Tisk: Svépomocí na OÚ Horka u Staré Paky 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• Nepravidelný výtisk , Vydáno  12/2014 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Počet obyvatel k 1. 1. 2014 – 263 občanů. 

Zastupitele na jednání dne 7. 3. 2014, 29. 5. 2014, 10. 7. 2014, 3. 10. 2014 a 11. 12. 2014 

Schválili:  

• Rozpočet obce na rok 2014 
• Účetní závěrku obce za rok 2013 
• Rozpočtový výhled na období 2014 – 2018 
• Uzavření smlouvy o věcném břemenu s Telefónikou O2 na obecní pozemky v Nedaříži  

• Poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených v Jilemnici na činnost ve výši 5 000,- Kč  
• Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní kanalizace a vodovodu z Libereckého kraje.  
• Podání žádosti o dotaci Svazku Jilemnicko na vybavení objektů v majetku obce 
• Zařazení správního obvodu obce do území působnosti dotčené MAS „Přiďte pobejt“ o.s. na období 2014-

2020 

• Závěrečný účet obce za rok 2013 
• Rozpočtové opatření č. 1/2014 
• Podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení zdravotního střediska  
• Výměnu potrubí hlavního vodovodního řádu  
• Pokládku nového asfaltového povrchu na odstavné ploše u sokolovny na Horkách  

• Počet 7 členů zastupitelstva na další volební období od 2014 – 2018 
• Nákup nové tiskárny do kanceláře OÚ  
• Nákup nového čerpadla a odprodej starého  
• Zadání změny č. 1 ÚP obce Horka u Staré Paky  

• Návrh rozpočtového opatření č 2 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka u 
Staré Paky 

• Pronajmutí části parcely č. 3165/2 v k. ú. Horka u Staré Paky v majetku obce firmě Jilos za 18 000,- Kč 
ročně 
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• Pronájem části pozemku 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky na vlakovém 
nádraží za 200,- Kč ročně 

• Schvaluji návrh rozpočtového opatření č. 3/2014 
• Úprava ÚP – vada u pozemku 3165/1 k. ú. Horka u Staré Paky, navrhuje se 

plocha smíšené výroby a služeb 

• Uzavření rámcové smlouvy s firmou Ekoservis na poskytování služeb na 
čištění a opravy obecní kanalizace  

• Schvaluje spolufinancování projektu na rozšíření silnice a vybudování 
odstavného pruhu u firmy na silnici k Nedaříž 

• Podání žádosti na KÚLK na rozcestník na křižovatce u obchodu SVOBODA.  

• Opravu brány a plotu u sokolovny 
• Zřízení dětského dopravního hřiště na ploše u sokolovny na Horkách 

• Podání žádosti na vybudování vlastní elektrické  přípojky k vrtu 
• Nákup pozemků 70/2 a 61/8 od pana Mizery v k. ú. Nedaříž 

• Členy výborů a komisí pro období 2014 – 2018 
• Rozpočtovou změnu č. 4 
• Rozpočtové provizorium na rok 2015 na období od 1. 1. 2015 do schválení rozpočtu roku 2015 
• Podepšání smlouvy s OPŽP na zateplení zdravotnického střediska  
• Směnit části pozemku v k. ú. Nedaříž s Lukešovými  

• Podpis smlouvy o dílo s Ing. Janem Kordou na zpracování projektu: Rozšíření silnice u Jilosu a 
zakomponování chodníku podél Jilosu 

• Poskytnout finanční příspěvek na sociální služby Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve výši 
1 500,- Kč.  

• Navrácení částky 2 500,- firmě Autokšeft za ukončení nájemní smlouvy z důvodu přesídlení firmy do 
Vrchlabí za pronájem části pozemku (parkoviště) 

• Pro rok 2015 zaplatit členský příspěvek ve výši 32,- Kč na občana pro Svazek Jilemnicko 
 

Zamítnuli: 

• Poskytnutí finančního příspěvku žadatele Města Semily o finanční příspěvek na podporu pobytu pana 
Vaníčka v domově důchodců v Semilech 

• Nákup nového mapového portálu od firmy Geosenze 
 

Lenka HolubiLenka HolubiLenka HolubiLenka Holubičková: Hrobková: Hrobková: Hrobková: Hrobům vm vm vm v    dáli dáli dáli dáli     

––––    otisk 1. svotisk 1. svotisk 1. svotisk 1. světové války na Jilemnickutové války na Jilemnickutové války na Jilemnickutové války na Jilemnicku    

Vydala Gentiana Jilemnice, 2014, 1. vydání, formát A 4, 248 stran, 

kniha je vázaná, celobarevná, cena bez provize prodejce 380,- Kč. 

Prodávají místní obecní úřady Jilemnicka.  

Kniha mapuje osudy padlých mužů z víc než padesáti obcí Jilemnicka, 

tedy od Harrachova po Svojek a od Horní Sytové po Horní Brannou. 

Ukazuje, jak těžký byl tehdy život na frontě i v zázemí. Přináší 
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informace o pomnících padlých a pamětních deskách, kterými 

jednotlivé obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.  

Text doplňuje množství dobových pohlednic obcí i pomníků a nikdy 

nepublikovaných fotografií vojáků i lístků polní pošty. Součástí 

publikace je rejstřík obsahující jmenný seznam více než 2000 padlých, 

zemřelých či nezvěstných vojáků z obcí bývalého Jilemnicka. 

Za každým jménem se ale skrývá konkrétní osud. Všichni ti muži měli 

před válkou své životy, své sny, touhy a plány. Příběhy některých 

z nich si na stránkách knihy můžete přečíst. Dozvíte se, z kterých 

chalup pocházeli, jak žili i kde padli. Snad každý, kdo má v našem kraji 

své kořeny, jméno nějakého prapředka na pomníku má.  

Domov a rodina 

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina s centry ve Vrchlabí, Trutnově a Semilech 

bylo založeno v roce 2009. V současné době spolupracuje v Libereckém a Královéhradeckém 

kraji s více než 70 rodinami a své služby nabízí i zájemcům o náhradní rodinnou péči a široké 

veřejnosti.  Centrum Domov a rodina (DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti 

vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností. Na pracovníky centra se 

mohou tedy obrátit všichni ti, kdo mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit, 

chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě ti, kteří už svěřené dítě vychovávají.   

Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se 

zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu pečující. Významnou úlohu plní při setkávání 

dítěte, pěstounů a biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo v našich 

centrech, klienti jsou zváni také na víkendové pobyty. Zde na ně čeká plno nových zážitků i 

vědomostí. 

Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a bude přeměňována v lepší 

životní situaci všech těch, kteří se na nás obrátí.  

Více o naší činnosti naleznete na www.centrumdar.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace k třídění  biodpadu, směsnému plastu, tetrapaku, PET-

láhví a papíru. 

1) Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za bezproblémové třídění bioodpadu.  

V kontejnerech určených na bioodpad, které máme přistaveny  v obci  
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nenacházejí jiné komodity, než které jsou předepsány. Z jara bude možno 

z kompostárny u panenky Marie odvážet již hotový kompost. Bylo by vhodné 

nahlásit v kanceláři OÚ o jaké množství kompostu by měl kdo zájem, bude 

bezplatný, pouze si ho budete muset naložit o odvézt. V roce 2014 za naší obec 

bylo navezeno 118,5m3 biologického odpadu na kompostárnu.  

V příštím roce plánujeme, pokud bude vypsán dotační titul z OPŽP, nákup malého 

kontejnerového svozového auta, kdy by mohly být malé kontejnery přistavovány 

v jednotlivých lokalitách v obci a postupně vyváženy na kompostárnu. Tím by odpadlo 

náročné překládání bioodpadu do velkých kontejnerů a zlepšila by se dostupnost třídění. 

Toto vozidlo je víceúčelové,  takže se dá dokoupit pluh pro zimní údržbu chodníků, rotační 

koště na zametení posypu hlavně po zimní údržbě a jiné doplňky. 

2) Třídění směsných plastů a tetrapaků probíhá až na drobnosti také bez větších problémů, 

někteří občané přistupují k třídění zodpovědně a v žlutých a červených pytlích je to,  co tam 

má být a těm bych chtěl poděkovat. Někdo si to plete s komunálním odpadem a dává do 

pytlů co ho napadne anebo přistavuje pytle poloprázdné. Budu doufat,  že se to v příštím 

roce zlepší. Musíme si všichni uvědomit,  že jak budeme třídit a hospodařit,  tak se bude od 

toho odvíjet platba za komunální odpad, obec nemůže donekonečna doplácet na platbu za 

občana. 

  Od roku 2015 je již avizováno společností Severočeské komunální služby zdražení jejich 

služeb o 23,- Kč za vývoz 1ks popelnice. Takže Vážení spoluobčané, pojďme se společně 

zamyslet a podniknout takové kroky,  abychom nemuseli přistoupit k zdražování poplatku za 

občana, myslím že jsou ještě rezervy a zdražování by mělo být až tou poslední možností. 

3)Třídění PET láhví do žlutých kontejnerů si někteří lidé pletou s komunálním odpadem, 

věřím že se nejedná o místní občany, kteří poctivě prázdné láhve sešlápnou a pak teprve 

vhodí do kontejneru. Když vybírám z kontejneru věci,  které tam nepatří a vidím pečlivě 

naskládané PET láhve do tašek jako kdyby měli být znova naplněny,  vyndávám je a 

sešlapuju, aby se kontejneru něco vešlo a nevyváželi jsme vzduch, nevěřili byste,  co někteří 

lidé jsou schopny do kontejneru na PET láhve naházet (matrace, polštáře, pytle 

s komunálním odpadem jedná se o stále jednoho dodavatele černý pytel zavázaný modrým 

drátkem), byl bych Vám vděčný za jakoukoli informaci o těchto nepřizpůsobilých občanech, 

opět zdůrazňuji,  nevěřím,  že by to byl někdo místní. Protože když bude při vývozu zjištěno,  

že v kontejneru je něco jiného,  je krácena platba od EKO-KOMU za zpětný odběr a opět 

zdůrazňuji,  jsou to peníze náš všech, které se dají ušetřit. 

   Obdobná je situace u kontejnerů na papír. Papírové krabice jsou vhazovány do kontejneru 

nesešlápnuté a tak je hned plný,  ale vzduchu. Pak jsou papírové krabice odkládány vedle 

kontejnerů a působí se tím  nepořádek .  
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   Máme v jednání umístění kontejneru na sběr obnošeného šatstva. O jeho umístění v obci 

Vás budeme informovat.  

       František Sedlák – starosta obce  

Rekapitulace z rozpočtu za období 1 – 11/2014 vybraných položek týkajících se složky 

odpadového hospodářství:  

Příjmy: Poplatky od občanů dle místní vyhlášky za odpady:   129 853,42 Kč 

 Získané příspěvky za zpětný odběr a třídění odpadů:     23 111,50 Kč 

Výdaje: Zajištění svozu nebezpečného odpadu:       11 209,00 Kč 

 Zajištění svozu komunálního a veškerého tříděného odpadu:  181 790,00 Kč 

Z výše uvedené kalkulace vyplývá, že obecní rozpočet plně nepokryje náklady na svoz všech 

druhů odpadů.   Doplatek z obecního rozpočtu činní  cca 150,- Kč za  občana ročně.  

_______________________________________________________________________________________ 

Upozorňujeme a připomínáme občanům, pokud by měli zájem o zasílání sms 

zpráv ohledně neplánovaných  přerušených dodávkách vody,  z důvodu poruch 

na vodovodním řádu, nahlaste své kontaktní číslo na obecním úřadě. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pozor!! Změna prosincového svozu žlutých a oranžových pytlů. Svoz 

vyjímečně  proběhne dne 30. 12. 2014 (úterý). 

_____________________________________________________________ 

     Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky přeje Všem svým občanům příjemné 

prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody do Nového roku 2015. 

    Děkuje za volební podporu a věří v dobrou spolupráci v následujícím 

volebním období.  
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