Zápis 12
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v zasedací místnosti OÚ Horka
datum konání:1. 10. 2020
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Roman Němeček
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č.j.OLP/3128/2020
3)Různé, závěr
Usnesení č. 12. 1. Program byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
12. 1 .Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a
Ludmilu Sekyrkovou a Romana Němečka ověřovateli zápisu.
12. 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/3128/2020 pro
rozšíření veřejného osvětlení u fotbalového hřiště na Horkách s Lib. krajem na
pozemku p.p.č.3051/1.
12. 2. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. j. OLP/3128/2020.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 12. 2. bylo schváleno.
12. 3. a) Od příštího roku je obec povinna vytvořit fond oprav a údržby na

kanalizaci. Jedná se o vyčlenění částky ve výši 180 000,- Kč na každý kalendářní
rok.
Další povinností obce je uzavření smluv o vypouštění odpadních vod s občany,
kteří vypouštějí odpadní vody do obecní kanalizace. Smlouvy musí být uzavřeny i
když obec nebude uživatelům účtovat žádné stočné.
b) Starosta se domluvil s panem Jiřím Grundem z Nedaříže o odkoupení části
jeho pozemku v Nedaříži u hasičárny.
c) Dále ZEFA požaduje směnu pozemku. Jedná se o náhradu za pozemek, který
nám přenechali pro výstavbu chodníku v Nedaříži.
d) Pan Josef Prošvic k 31.12.2020 končí s údržbou veřejného osvětlení. Starosta
oslovil Elektros Martinice.
e) Starosta objednal další 3 nové vánoční vločky.
f) Naskytla se možnost získat dotaci na výstavbu bytů nad zdravotním střediskem
ve výši 80%. Starosta získá více informací.
g) Slečně Denise Jiráskové končí nájemní smlouva na obecní byt k poslednímu dni
tohoto roku. Po projednání ji smlouvu obec prodlouží o další 2 roky.
12. 3. g) Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt slečně
Denise Jiráskové o 2 roky, což znamená do 31. 12. 2022.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 12. 3. g) bylo schváleno.
h) Dále je tu žádost paní Květuše Lukešové z Nedaříže o prodloužení pachtovní
smlovy na obecní pozemek p. p. č. 77/11 v k. ú. Nedaříž.
ch) Příští rok bude obec Horka u Staré Paky slavit 100 let samostatnosti. Bylo by
dobré uspořádat oslavy tohoto výročí.

Starosta poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková .............................................
Roman Němeček

Starosta obce:

František Sedlák

Na Horkách, dne 1. 10. 2020

…………………...............…

.. .……………………………
...………………..…………

