
Zápis 10 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky, které se konalo v KD Nedaříž 

 
datum konání: 24. 8. 2012 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 19.45 hod. 

přítomno: 4 členové zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Jan Hanuš 

 
návrh programu:  1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                               2) Schválení územního plánu obce 
                               3) Stav hospodaření obce za období 6-7/2012 
                               4) Rozpočtové opatření č. 2 
                               5) Zápis kontrolní komise 
                               6) Příspěvky pro prvňáky 
                               7) Různé, závěr 
 
Usnesení č. 10. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 4 členové pro, 0 proti, 0 
se zdrželo hlasování. 
 
10.1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 
 
10.2. Starosta předal slovo paní Blažkové. Paní Blažková seznámila s dosavadním 
průběhem zřizování územního plánu. Minulý týden proběhlo veřejné projednání 
územního plánu a nyní nám zbývá souhlas zastupitelstva obce, poté bude vyvěšen 
na veřejné desce a po 15 dnech nastane nabití právní moci. 
 
Usnesení č. 10. 2a. 
ZO po projednání ověřilo: v souladu s ustanovením § 54 odtav. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, že, Územní plán Horka u Staré Paky není v rozporu 



s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s vydanými Zásadami 
územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a s výsledkem řešení rozporů.  
 
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č.10.2b. 
ZO po projednání souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému 
projednání Návrhu Územního plánu Horka u Staré Paky, jak je uvedeno 
v odůvodnění Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Horka u Staré 
Paky. 
 
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č 10.2c. 
ZO po projednání 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, dále 
v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů – Územní plán Horka u Staré Paky opatřením obecné 
povahy. 
 
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
10.3. Starosta přítomné seznámil s hospodařením obce za období 6-7/2012. 
 
10.4.Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č.2, viz.příloha. 
 
Usnesení č.10.4. 
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2. 
 
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
10.5. Předseda kontrolního výboru Jan Hanuš, přečetl zápis ze schůze kontrolního 
výboru.  
 
10.6.Starosta na pracovní poradě zastupitelstva navrhl aby obec přispěla rodinám 
prvňáčků na školní pomůcky, protože vláda zrušila takzvané pastelkovné. Navrhl 



částku 1000,-Kč po předložení potvrzení o nástupu do školy. 
 
Usnesení č.10.6. 
ZO po projednání schvaluje vyplácení příspěvku ve výši 1000,-Kč na žáka 1. třídy 
ZŠ po předložení potvrzení o nástupu dítěte do školy. 
 
Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
10.7a) Starosta seznámil přítomné, že na obecním domě byly dokončeny opravy 
komínů, zbývá jenom oštukovat, to firma provede až bude chladnější počasí. 
Teprve potom bude uhrazena faktura. 
 
b)Dále starosta informoval o schůzce s dopravní autobusovou firmou, která má 
v úmyslu měnit jízdní řády. Bude další jednání. 
                                                                                                                                                        
Starosta všem poděkoval za účast. 
 
      Zapisovatel:         Jana Bajerová       …………………..................... ……… 
           
     Ověřovatelé:        Alena Ježková        ………………………………………..     
 
                                   Jan Hanuš               ...........................................................           
 
     Starosta obce:      František Sedlák      ……………………………………..     
 
 
V Nedaříži, dne  24. 8. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
          
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


