Zápis 11
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré
Paky
datum konání: 12. 12. 2012
začátek: 18.30 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Jana Planíková
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
3) Stav hospodaření obce za období 8-12/2012
4) Rozpočtové opatření č.3
5) Zápis finanční komise
6) Příkaz k provedení inventur
7) Nová OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8) Rozhodnutí o neveřejnosti komunikace 242/2 k.ú. Nedaříž
9) Žádost o finanční půjčku od MAS PŘIJĎTE POBEJT
Jilemnice
10) Žádost TJ ZORA o finanční příspěvek na zrakově postižené
11) Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
12) Žádost Domova sv. Josefa v Žirči o finanční příspěvek
13) Žádost TJ Sokol Horka u Staré Paky o příspěvek na činnost
schválený z
rozpočtu r.2012
14) Různé, závěr
Usnesení č.11.1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.

11.1.Starosta všechny přítomné přivítal.Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Ludmilu Sekyrkovou a Janu Planíkovou ověřovateli zápisu.
11.2.Starosta seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.
11.3.Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce, za období 8-12/2012, viz
příloha
11.4.Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č.3, viz příloha.
Usnesení č.11.4.
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č.3.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.5. Předseda finanční komise Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem ze
schůze finanční komise, viz příloha.
11.6.Starosta ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů přikázal provést v roce 2012 5ádnou invetarizaci majetku a
závazků.Současně jmenoval složení hlavní inventarizační komise a složení dílčích
inventarizačních komisí, viz příloha.
11.7.Starosta seznámil přítomné se zněním nové Obecně závazné vyhlášky
č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.Zastupitelstvo výši
poplatků projednávalo na svém pracovním zasedání.Zastupitelstvo nechce zvyšovat
poplatky i když v loňském roce náklady na jednoho občana činily 593,-Kč.Proto se
rozhodlo snížit počet svozů komunálního odpadu, takže svoz bude po celý rok
jednou za 14 dní.
Usnesení č.11.7.
ZO po projednání schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

11.8.Zastupitelstvu obce Horka u Staré Paky byla podána žádost Pozemkového
fondu České republiky, o vydání rozhodnutí o neveřejnosti komunikace na
pozemku p.č.242/2 k.ú.Nedaříž. Důvodem je skutečnost, že se tento pozemek již
jako komunikace nevyužívá.Jeho skutečné využití je trvalý travní porost.
Usnesení č.11.8.
ZO po projednání schvaluje vydání rozhodnutí o neveřejnosti komunikace na
pozemku p.č.242/2 k.ú.Nedaříž.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.9.Starosta seznámil přítomné s žádostí o půjčku z MAS PŘIJĎTE POBEJT ve
výši 100 000,-Kč na projekt, do kterého je zapojená i naše obec.Naše obec má v
tomto projektu infopanely v hodnotě asi 35 000,-Kč. Zastupitelé schválili půjčku ve
výši pouze našeho podílu na projektu.
Usnesení č.11.9.
ZO po projednání schvaluje poskytnutí půjčky MAS PŘIJĎTE POBEJT v
Jilemnici ve výši našeho podílu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.10.Starosta seznámil přítomné s žádostí o příspěvek od TJ ZORA.
Usnesení č.11.10.
ZO po projednání zamítá poskytnutí příspěvku pro TJ ZORA.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
11.11.Starosta přečetl žádost firmy AKTIV 95 OPAVA s.r.o o udělení souhlasu s
užitím znaku města pro vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků
měst a obcí ČR
Usnesení č.11.11.
ZO po projednání zamítá poskytnout souhlas s užitím znaku obce.
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
11.12.Starosta seznámil s žádostí o příspěvek z Domova sv. Josefa v Žírči.V
letošním roce poskytli komplexní zdravotní a sociální péči klientovi z naší

obce.Zastupitelstvo po projednání se dohodlo poskytnout příspěvek ve výši 500,Kč.
Usnesení č.11.12.
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek ve výši 500,-Kč Domovu
sv.Josefa v Žírči.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.13.Žádost TJ Sokol Horka u Staré Paky o příspěvek na činnost dle schváleného
rozpočtu na rok 2012 ve výši 25 000,-Kč.
Usnesení č.11.13.
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek na činnost TJ Sokol Horka u
Staré Paky ve výši 25 000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.14.a)Žádost o příspěvek na činnost dle schváleného rozpočtu na rok 2012
podala SDH Nedaříž ve výši 15 000,-Kč.
Usnesení č.11.14.a)
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek na činnost SDH Nedaříž ve výši
15 000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.14.b)Starosta přítomné seznámil s pravidly rozpočtového provizoria, které bude
platit do schválení rozpočtu na rok 2013.
Usnesení č.11.14.b)
ZO po projednání schvaluje rozpočtové provizorium od 1.1.2013 do doby
schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2013.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0se zdrželo hlasování.
11.14.c)Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na období 2013-2016
Obce Horka u Staré Paky, viz příloha.
Usnesení č.11.14.c)

ZO po projednání schvaluje rozpočtový výhled na období 2013-2016 Obce Horka
u Staré Paky.
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
11.14.d)Starosta informoval, že příští rok započne rekonstrukce silnice na
Studenec, bude to financovat Hradecký kraj z dotace ministerstva dopravy, která
musí být vyčerpána do konce roku 2014. Opravovat kanalizaci současně s
rekonstrukcí silnice nemůžeme, protože je to financováno z dotace a dalších 5 let to
také nepůjde.
11.14:e)Získali jsme stavební povolení na kanalizaci v Nedaříži, žádost o dotaci
zatím nemůžeme, protože ještě není změna v Rozvoji vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje, o kterou se snaží pan Stříž.
11.14.f)Starosta informoval, že na zdravotním středisku jsou opět ucpané toalety.
11.14.g)Starosta se zúčastnil schůzky s novým hejtmanem Libereckého kraje, která
se uskutečnila v Čisté u Horek. Nový hejtman se zajímal o problémy v našem
regionu, nastínil směr politiky kraje.
11.14.h)Starosta měl další jednání v Jilosu o stavu komunikace mezi Horkama a
Nedaříží, pan Ing. Tomáš Kinšt přislíbil, že příští rok začnou asfaltovat
manipulační plochu.
11.14.ch)Deník MF Dnes vydala článek o naší obci, protože jsme obec s nejnižší
nezaměstnaností v Libereckém kraji.
Starosta všem popřál krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví v novém roce a
poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Bajerová
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Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková
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Jana Planíková

...........................................

František Sedlák

……………………………

Starosta obce:

Na Horkách u Staré Paky, dne 12. 12. 2012

