
Zápis 2 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební 

místnost) 
 

 
datum konání: 11.12.2014 
začátek: 19.00 hod. 
ukončení: 20.30 hod. 
přítomno: 5 členů zastupitelstva 
                občané viz.prezenční listina 
zapisovatel: Jana Bajerová 
ověřovatelé: Jana Planíková 
                     Alena Ježková 
 
návrh programu:  1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                             2)Dodatečné složení slibu člena zastupitelstva 
                             3)Stanovení členů jednotlivých komisí a výborů 
                             4)Stav hospodaření obce za období 11-12/2014 
                             5)Rozpočtové opatření č.4 
                             6)Rozpočtové provizorium 
                             7)Plán inventarizace pro rok 2014 
                             8)Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí podpory z 
OPŽP (zateplení zdravotního střediska) 
                             9)Směna pozemku v k.ú.Nedaříž 
                           10)Výsledek výběrového řízení na zateplení ZS 
                           11)Výsledek poptávkového řízení na projektna 
akci:Rozšíření silnice podél Jilosu                                                                                                                            
                           12)Různé, závěr 
                              
Usnesení č.2.1.  Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
2.1.Starosta všechny přítomné přivítal.Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu 
Planíkovou a Alenu Ježkovou ověřovateli zápisu. 
 
2. 2. Členka zastupitelstva Alena Ježková složila dodatečně slib bez výhrad. 
 



2. 3. Předsedové výborů a jednotlivých komisí přečetli jména nových členů: 
Finanční výbor- Martin Šmíd, Václav Bajer 
Kontrolní výbor- Roman Šulc, Roman Němeček  
Komise životního prostředí- Dana Gebauerová, Václav Hamáček 
Komise kulturní a sociální- Alena Ježková, Květa Lukešová 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje navržené členy komisí a výborů. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 2. bylo schváleno. 
 
2. 4. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce, za období 11-12/2014. 
 
2. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.4, viz.příloha. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 5. bylo schváleno. 
 
2. 6. Starosta přítomné seznámil s pravidly rozpočtového provizoria, které bude 
platit do schválení rozpočtu obce na rok 2015. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočtové provizorium, které bude platit od 1. 1. 2015 do schválení 
rozpočtu obce na rok 2015. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 6. bylo schváleno. 
 
2. 7. Dalším bodem je příkaz starosty ve smyslu zákona 563/1991 Sb. o provedení 
inventarizace obecního majetku a závazků. Seznámení s příkazem - viz.příloha. 
 
2. 8. Starosta seznámil se smlouvou s OPŽP na poskytnutí dotace na opravu 
zdravotního střediska. 



 
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy s OPŽP č. 14202523 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 8. bylo schváleno. 
  
2. 9. Starosta seznámil se záměrem směnit část obecního pozemku 233/1 k.ú. 
Nedaříž - cca 27 m2 - trvalý travní porost za část pozemku ve vlastnictví manželů 
Lukešových - č.70/3 a 72 k. ú. Nedaříž - cca 27 m2 - trvalý travní porost. 
Oznámení o záměru bylo vyvěšeno na úřední desce od 19. 11. 2014 do 11. 12 2014  
 
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje směnu části obecního pozemku 233/1 k. ú. Nedaříž - 
27 m2 za část pozemku 70/3 a 72 k. ú.  Nedaříž - 27 m2 ve vlastnictví manželů 
Lukešových. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 9. bylo schváleno. 
 
2. 10. Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na zateplení zdravotního 
střediska.Zůčastnili se 3 firmy: 
1)J+J REAL s.r.o., Vrchlabí - 698 004,-Kč 
2)Oldřich Rak, Chrudim - 718 015,-Kč 
3)Martin Šmíd, Horka u Staré Paky - 832 892,-Kč 
Nabídnuté ceny jsou bez DPH. 
S firmou J+J REAL s.r.o.byla podepsána smlouva o dílo a po novém roce začnou 
vlastní práce. 
 
2. 11. Starosta seznámil s výsledkem poptávacího řízení na projekt"Rozšíření 
silnice podél Jilosu". Z´účastnili se tři projektanti: 
1) Ing.Jan Korda - 99 000,-Kč 
2) Lubor Grunt - 103 519.-Kč 
3) Ing.Pavel Matys - 133 100,-Kč 
Spanem Kordou byla podepsána smlouva o dílo, projekt bude zpracován do konce 
roku a podstoupen na Lib.kraj, který zařadí projekt do SFDI.Podle vyjádření p. 
Mastníka a p. Čápa z odboru dopravy Lib. kraje, by v příštím roce mohli být 
zahájeny vlastní práce. Zároveň se projektuje nová el. přípojka na vrt, tak aby se 



mohli provádět práce současně a na jedno územní rozhodnutí. Přípojka bude 
provedena na náklady obce. 
  
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje podpis smlouvy o dílo s panem Kordou. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 11. bylo schváleno. 
 
2. 12. a) Severočeské komunální služby oznámily od nového roku zdražení jejich 
služeb dle sazebníku, což činí o 23,-Kč více za vývoz jedné popelnice. Bilance 
financí v odpadech za 1-11/2014: 
Příjmy od občanů - 129 853,42Kč 
Zpětný odvod za tříděný odpad - 23 111,50Kč 
což celkem činí - 152 964,92Kč 
Výdaje:svoz nebezpečného odpadu - 11 209,-Kč 
           Svoz komunálního odpadu - 181 790,-Kč 
což celkem činí - 192 999,-Kč 
Rozdíl je 40 035,-Kč, což činí 151,-Kč na občana. Z toho vyplývá, že poté co se 
začalo třídit do pytlů a svoz komunálního odpadu je celoročně jednou za 14 dní se 
doplatek obce snížil o polovinu. 
 
2. 12. b) Dále přišla žádost od "Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
Kraje o.p.s."o spolufinancování poskytovaných služeb v roce 2015. Tato 
organizace poskytuje sociální služby i v naší obci. Žádají příspěvek ve výši 
1500,-Kč. 
 
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje poskytnout finanční příspěvek na sociální služby 
Centru pro zdravotně postižené Lib. kraje ve výši 1500,-Kč. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 12. b) bylo schváleno. 
 
2. 12. c) Pan David Skrbek, společnost Autokšeft ukončuje nájemní smlouvu na 
parkovací místa na parkovišti a žádá o navrácení alikotní částky nájmu za 3 měsíce, 
což činí 2500,-Kč. 
 



Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje navrácení částky 2500,-Kč panu Davidu Skrbkovi. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 12. c) bylo schváleno. 
 
2. 12. d) Svazek obcí Jilemnicko žádá členský příspěvek, který činí 32,-Kč na 
občana. Zaplatit je třeba nejpozději do konce března roku 2015. 
 
Návrh usnesení: 
ZO po projednání schvaluje zaplatit členský příspěvek 32,-Kč na občana svazku 
Jilemnicko. 
 
Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2. 12. d) bylo schváleno. 
 
2. 12. e) Starosta se informoval o možnosti poskytnutí krátkodobého úvěru na 
předfinancování dotace y OPŽP na nákup vozidla. Dotaz na Českou spořitelnu - v 
případě, že bychom si půjčili 1 mil.K č a doplatili ho za půl roku, tak by úvěr obec 
vyšel na cca 5tis.Kč. 
 
2. 12. f) Dále informace z kompostování – obcemi svazku  bylo vyprodukováno za 
rok 2014 - 118,5m3 bioodpadu. Na jaře si občané budou moct bezplatně kompost 
odvézt. 
 
2. 12. g) Starosta dále informoval o poruše na filtru na vrtu, pan Lichtenberk 
dneska proměřil elektrickou instalaci na vrtu a zjistil zkratované hladinové čidlo ve 
vrtu, které odpojil. Zítra pan Vágenknecht zjistí,  jesti automat ve 13 hodin sepne a 
když ne, budeme to řešit dál. Když to bude fungovat, tak na jaře se bude muset 
vytáhnout nautila z vrtu a vyměnit čidlo a zároveň vyčistit vodojem a vrt. 
 
2. 12. h) Na zasedání svazku Jilemnicko se dohodlo zjistit podmínky pro zadávací 
řízení na svoz komunálního odpadu pro všech 21 obcí dohromady. 
 
2. 12. ch) Informace z MAS Přijďte pobejt - čerpání peněz až koncem roku 2015 
nebo začátkem roku 2016. 
Musí se upravit stanovy dle nového občanského zákoníku ze združení na spolek. 
Nová strategie únor-březen 2015.  MAS přechází od Ministerstva zemědělství pod 



MMR. Za období 2007 - 2013 bylo vyčerpáno 4,3miliard Kč. Plán na období 2016 
- 2020 je 16miliard Kč. 
 
2. 12. i) Právní oddělení města Jilemnice, které nám zajišťuje přestupkovou agendu 
a odhlašování trvalých pobytů zdražilo poplatek za úkon na 1500,-Kč. 
                                                                                                                              
Starosta všem poděkoval za účast. 
 
Zapisovatel: Jana Bajerová        …………………...................... ……… 
 
Ověřovatelé: Jana Planíková       ………………………………………..     
 
              Alena Ježková        .............................................................           
 
Starosta obce: František Sedlák     …………………………………..…..     
 
 
V Horkách u Staré Paky, dne  11. 12. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
 
 
 


