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Rozpočet obce na rok 2015
Zřízení věcného břemene č. IV-12-4012770/VB/01 el. přípojka pro Pavel –kNN. St.p. 39 ( u nádraží) p. ř.
3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky
Finanční příspěvek Svazu invalidů Jilemnice ve výši 5 tis Kč
Podepsání smlouvy se svazkem Jilemnicko na svoz a skladování kompostu
Umístění reklamního poutače na žádost f Aries Studenec na poslední sloup VO
Účetní uzávěrku roku 2014
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OPL/1188/2015
Prodej pozemku v k. ú. Nedaříž, p. č. 153/11 pro manželé Grundovi
Propachtovat část pozemku p. č. 138/12 k. ú. Nedaříž panu Hamáčkovi
Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místníí akční skupiny MAS „Přiďte pobejt!“
z.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území
Dodatek ke smlouvě dle rozpočtu víceprací na akci: Zateplení zdravotnického střediska Horka u S. Paky
Podání žádosti o dotaci na chodník podél komunikace III/2931 k Nedaříži z dotačního programu KÚLK
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Nákup pozemku p.č. 301/2 k. ú. Horka
Smlouvu o věcném břemenu na p.p.č. 223/11 v k. ú. Nedaříž (Lieblichovi – položení kabelu NN)
Společné výběrové řízení s Libereckým krajem na vybudování chodníku a rozšíření silnice podél Jilosu
Umístění inženýrských sítí všeho druhu v silničním pozemku v rámci rekonstrukce křižovatky a silnice I/16
Vstup do aukce na nákup elektrické energie
Uzavření pachtovní smlouvy s manželi Lukešovými na obecní pozemek p. č. 77/11 k. ú. Nedaříž
Obecně závznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažťování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horka u Staré Paky
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Podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. (vedení optického
kabelu)









Zamítnuli:
Finanční příspěvek pro charitu Červený Kostelec
Poskytnutí finančního příspěvku organizaci SONS
Příspěvek na Babybox v Turnově
Příspěvek organizaci Lékaři bez hranic
Pořízení leteckých snímků naší obce
Žádost pana Grofa z Čisté u Horek o odkoupení části pozemku ve Splavné ulici p. č. 3039/2 k. ú. Horka
u Staré Paky
Žádost pana Petra Vavery z čp. 14 o překopání obecní cesty

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

Informace k třídění odpadů:
Co kam patří:

Modrý kontejner je na papír:
PATŘÍ : neznečištěný papír: noviny, časopisy (není třeba odstraňovat kovové svorky,),
papírové krabice (sešlapané), knihy bez vazby, papírové obálky, bublinkové obálky (pouze
bez plastového vnitřku)
NEPATŘÍ: znečištěný papír (hlavně vadí mastný či voskovaný papír), použité papírové
kapesníky, plata od vajec (je to již mnohokrát recyklovaný papír a už se z něj nedá nic
vyrobit, dejte ho do kompostu), použité ani nepoužité dětské pleny (jedině do popelnice)

Zelený zvon je na barevné sklo:
PATŘÍ: barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů (můžete
s etiketou, ale vždy bez uzávěru)
NEPATŘÍ: keramika, porcelán, autosklo, drátové sklo, zrcadla, pokovené sklo, varné sklo
(konvice, mísy, formy na bábovku patří do popelnice)

Bílý zvon je na čiré sklo:
PATŘÍ: čiré sklo, tj. lahve od nápojů, lahve zavařovací ( i s etiketou, ale vždy bez uzávěru, ten
do popelnice), tabulkové sklo z oken a dveří
NEPATŘÍ: keramika, porcelán, autosklo, drátové sklo, zrcadla, pokovené sklo, varné sklo
(konvice, mísy, formy na bábovku patří do popelnice)
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Žlutý kontejner je na PET lahve:
PATŘÍ: sešlapané PET lahve od nápojů (kdo chce navíc pomoct dobré věci, třídí zvlášť víčka,
ale není to nutné, stejně jako není nutné sundat etiketu)
NEPATŘÍ: PET lahve od oleje (tu do popelnice), lahve od chemikálií, barev a nebezpečných
látek

Žluté pytle jsou na plast z domácností:
PATŘÍ: fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků (není
třeba zvlášť vymývat, stačí když případné zbytky odstraníte), kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků (vymyté), obaly od CD disků, pěnový polystyren, polyuretanová pěna
NEPATŘÍ: mastné obaly se zbytky potravin, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, CD nosiče (elektroodpad), videokazety
(popelnice), molitan, polystyren se zbytky malty.

Oranžové pytle na nápojové kartony:
PATŘÍ: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků (vymyté, sešlápnuté)
NEPATŘÍ: měkké sáčky od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony se zbytky
nápojů

Kompostování
Letos sezónu kompostování ukončíme koncem listopadu(dle povětrnostních podmínek),kdy
budou kontejnery vyvezeny omyty a uklizeny. Na příští rok jsme zakoupili malé
vozidlo,kontejnerový nosič s malými 3m3 kontejnery,které budeme postupně umísťovat po
obci dle potřeby občanů a ihned odvážet na kompostárnu.

Z dění z obce v roce2015:
Zateplení zdravotního střediska:
Během jarních měsíců na základě výběrového řízení provedla firma J + J Real s.r.o. zateplení
zdravotního střediska. Práce spočívaly ve výměně oken, zateplení stropu půdy a zateplení
fasády. Vzhledem k tomu, že během prací byl na půdě objeven červotoč, bylo nutné
zasáhnout i do výměny napadeného dřeva formou víceprací. Obec získala finanční podporu
z programu OPŽP.
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Oprava milníku:
Byla zhotovena nová replika milníku, který je nedílnou součástí křižovatky v obci. Na tuto
akci byla vyplacena dotační podpora ve výši 40% z ceny od Libereckého kraje. Práce
prováděla firma Kamenictví – Petr Novotný z Nedaříže.
Rekonstrukce vodovodu:
Další etapa rekonstrukce vodovodu směr na Čistou u Horek provedla firma IMDV Nedaříž.
Ještě se čeká na další etapu od Jirásků po most, tuto akci bude možno provést při plánované
rekonstrukci křižovatky.
Údržba vrtu a vodovodu
Čištění, regenerace vrtu, oprava filtrační jednotky, oprava dálkového spouštění systému se
cenově vyšplhalo na 140 tis Kč. Zároveň žádáme spoluobčany aby jakékoliv
manipulace s uzavíracíma ventilama na hlavním vodovodním potrubí jste předem
nahlašovali na jednom z čísel obecní úřad tel. 724180482, p. Vágenknecht 723545936, p.
Grund 605563328, p. Sedlák 774150763.
Rekonstrukce křižovatky:
Je akce investora Ředitelství silnic a dálnic. Přesto se tato akce dotkne i obecního rozpočtu,
kdy dojde k vybudování v této části nového veřejného osvětlení, které bude platit investor to
je ŘSD a provozovat bude obec. Dále vzniknou dle projektové dokumentace nové chodníky,
které budou také majetkem obce, ale ŘSD platí pouze chodníkovou obrubu a vlastní chodník
platí obec.
Jilos – rozšíření silnice a vybudování chodníku:
Samotná realizace výše uvedené akce by se měla uskutečnit na jaře příštího roku, kdy
v současné době probíhají stále nutné přípravné administrativní práce. Financování akce
bude rozděleno podle majetku prováděných prací: rozšíření silnice spadá pod Liberecký kraj,
vzniklé chodníky, veřejné osvětlení a elektrická přípojka k vrtu do rozpočtu obce.
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Liberecký kraj rozhodl podpořit projekt snížení znečištěného ovzduší z lokálního vytápění
domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji více se dozvíte
na tel. čísle Lib. kraje 485226579 nebo emailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.
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Kompletní pozemkové úpravy
Bylo zahájeno řízení kompletní pozemkové úpravy pro katastrální území Nedaříž a jelikož
začíná jejich realizace, bych Vás chtěl informovat, že se budou pohybovat geodetické firmy
po katastru obce.
SDH Nedaříž informuje o činnosti za rok 2015:

Letošní rok začal již tradičně Maškarním karnevalem. V sobotu 10. ledna po obědě se sešla spousta
dětí v našem Kulturním domě a společně prožili hezké dopoledne plné soutěží, her a tance.
Nechybělo dobré občerstvení a bohatá tombola. Celé odpoledne se uskutečnilo díky našim štědrým
sponzorům. Ti nás též podpořili týden na to, kdy jsme pořádali Hasičský ples. Celým večerem nás
doprovázela skupina Jarikuriband. Hojná účast byla odměnou za skvělý výkon kapely. Po této akci nás
už čekali přípravy na jaro. Od března se začal scházet kroužek mládeže a společně zahájil jarní trénink
pro jarní část hry Plamen. K dětem se též přidala parta dorostenců, která nás též reprezentovala
v jarních soutěžích. Od dubna letošního roku začala též aktivní příprava mužů a žen. 30. dubna jsme
uspořádali Pálení čarodějnic u Kulturního domu. Svoji návštěvou nás potěšilo mnoho dětí i dospělých.
Zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin. 1. května vyrazili naši mladí hasiči na první závody
do Čisté. 9. května jsme pořádali první soutěž u nás. Podkrkonošský pohár mládeže a jeho 10. ročník.
Družstva bojovala o poháry a medaile ve 3 disciplínách. Požární útok CTIF, štafeta dvojic a požární
útok. 16. května jsme uspořádali okrskovou soutěž dospělých pro okrsek Studenecko. V nabité
konkurenci naše družstva mužů a žen obsadila první místa. Touto soutěží ale naše pořadatelská
činnost neskončila. 30. května jsme se již po několikáté stali pořadateli jarního kola hry Plamen pro
okres Semily. Do naší vesnice dorazilo na 500 dětí. Soutěž se konala na louce u Jilosu a na horeckém
fotbalovém hřišti. Velké díky patří všem, co pomohli s přípravami, organizací, občerstvením a
závěrečným úklidem. Už jen myšlenka na uvaření a vydání 500 porcí jídla v našich podmínkách je
neuvěřitelná. 31. května se vydali naši dorostenci – jednotlivci na svou okresní soutěž do Poniklé. Zde
Kateřina Ježková v kategorii mladších dorostenek obsadila první místo. David Bajer v kategorii mladší
dorostenci 2. místo a v téže kategorii David Pošepný 3. místo. V kategorii starších dorostenců obsadil
Patrik Šimůnek druhé místo. Díky těmto úspěchům naši reprezentanti postoupili na krajské kolo do
Semil. 6. června nás reprezentovali dva členové na okresním kole v požárním sportu v Turnově
společně s výběrem z celého okrsku. Zde „okrsková reprezentace“ vybojovala 3. místo a tím pádem
postup do krajského kola. 14. června se konalo krajské kolo dorostu v Semilech. Všichni naši
reprezentanti bojovali, co jen mohli. Nejlepším výsledkem bylo první místo Kateřiny Ježkové
v kategorii mladších dorostenek a tím postup na Mistrovství republiky v požárním sportu dorostu. 20.
června nás opět dva členové mužů reprezentovali na krajském kole v požárním sportu v Jablonci nad
Nisou. Výsledkem bylo krásné páté místo. V požárním útoku jsme obsadili 2. místo z celého
libereckého kraje. 4. července opět naše družstva mužů a žen vyrazila do Vidochova na okresní pohár.
11-12. července jsme vyrazili s Kateřinou na Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu.
Tato velká sportovní událost se konala v Praze. I díky svým osobním rekordům Káťa vybojovala ve své
kategorii krásné 10. místo z celé České republiky. Tímto jí patří velké díky za reprezentaci našeho
sboru a velké uznání za její obětavý trénink. 22. srpna jsme uspořádali noční soutěž O pohár starosty
SDH Nedaříž. Na naši louku dorazila čtyřicítka družstev, která bojovala o cenné kovy. Naše družstva se
opět neztratila a muži vybojovali 5. místo a ženy 2. místo. Celou soutěžní sezónu jsme zakončili na
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Vidochovském šplouchu 5. září. Muži tu vybojovali 2. místo. Naše děti společně s jednou dorostenkou
uzavřeli soutěžní sezónu podzimním kolem hry Plamen v Jilemnici. V listopadu proběhly tentokrát
Rockové vepřovky, hudebním večerem prováděla skupina 2dle. Co nás ještě letos čeká? Celý rok
uzavřeme 26. 12. výroční valnou hromadou.
Za SDH Nedaříž – Martin Bajer

Nabídka samotěžby palivového dřeva kolem Jilosu
Nabídka pro občany: na obecních pozemcích kolem nádraží nabízí obec Horka možnost
provést samotěžbu palivového dřeva s úklidem po těžbě. Zájemci se nahlásí a informace zjistí
na mobilu starosty 774 150 763.

Fotografie z půdy
Vážení občané,
chtěli bychom zdokumentovat dřívější život na Horkách a v Nedaříži. Proto se
obracíme na Vás, na Vaše blízké i bývalé rodáky, abyste se podívali po starých fotografiích,
které zachycují cokoliv z dřívějšího dění v našich obcích.
Fotografie na obecním úřadě oskenujeme a v pořádku Vám je vrátíme zpět. Z těchto
fotografií vytvoříme fotoalbum, výstavu v obci a některé použijeme na výrobu kalendářů pro
příští roky.

Protože se blíží vánoční svátky a nový
rok, tak mi dovolte jménem svým i
zastupitelstva obce Vám popřát hodně
štěstí,

zdraví

v Novém roce.

a

osobní

František Sedlák
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spokojenosti
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