
Zápis 16 

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

 
datum konání: 7. 3. 2014 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jana Planíková 

               Jaroslav Munzar 

návrh programu:  1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                             2)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
                             3)Stav hospodaření obce za období 1/2014-2/2014 
                             4)Zápis z finanční komise 
                             5)Schválení rozpočtu 2014 
                             6)Schválení účetní závěrky 2013 
                             7)Schválení rozpočtového výhledu 
                             8)Věcné břemeno-smlouva s Telefónicou 
                             9)Žádost Svazu tělesně postižených z Jilemnice o 
finanční příspěvek 
                           10)Schválení podání žádosti na rekonstrukci kanalizace 
a vodovodu 
                           11)Žádost Domova důchodců v Semilech o finanční 
příspěvek     
                           12)Různé, závěr                                                                                                                                      

                                                         
Usnesení č. 16. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
16. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Janu Planíkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu. 
 
16. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva. 
 



16. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 1/2014 - 2/2014. 
 
16. 4. Jaroslav Munzar přečetl zápis z finanční komise, viz příloha. 
 
16. 5. Starosta seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2014, který byl vyvěšen 
na úřední desce od 20. února 2014 do 7. 3. 2014. 
 
Usnesení č. 16. 5. 
ZO po projednání schvaluje rozpočet obce Horka u Staré Paky na rok 2014. Příjmy 
ve výši 3 676 929,- Kč. Výdaje ve výši 6 071 285,-Kč. Jedná se o rozpočet 
schodkový, schodek je kryt z finančních prostředků z minulého roku ve výši 2 394 
356,-Kč. Tím je zachována zásada vyrovnanosti rozpočtu. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 6. Starosta seznámil s účetní závěrkou obce 2013, viz příloha. 
 
Usnesení č. 16. 6. 
ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 7. Starosta seznámil s vypracovaným rozpočtovým výhledem na 2014-2018, viz 
příloha. 
 
Usnesení č. 16. 7. 
ZO po projednání schvaluje rozpočtový výhled na 2014-2018. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 8. Starosta seznámil s návrhem o uzavření dohody s Telefónikou O2 na věcné 
břemeno na položení optického kabelu z Kozince přes obecní pozemky v katastru 
Nedaříž 24/1 z toho 6 m2 za 50,-Kč/m2 a 219/1 z toho 515m2 za 20.-Kč/m2, to je 
celkem 10 600,-Kč na dobu neurčitou. 
 
Usnesení č. 16. 8. 
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s Telefónikou 
O2 na obecní pozemky v katastru Nedaříž.  Jedná se o optický kabel z Kozince 
přes obecní pozemky v katastru Nedaříž 24/1 z toho 6 m2 za 50,-Kč/m2 a 219/1 z 
toho 515m2 za 20.-Kč/m2, to je celkem 10 600,-Kč na dobu neurčitou. 



 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 9. Zastupitelstvu obce Horka u Staré Paky byla podána žádost Svazu tělesně 
postižených MO v Jilemnici o finanční příspěvek. Starosta navrhl poskytnout 
příspěvek ve výši 5000,-Kč. 
 
Usnesení č. 16. 9. 
ZO po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně 
postižených v Jilemnici ve výši 5000,- Kč. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 10. Starosta seznámil se zahájením opravy kanalizace a vodovodu na Horkách 
při opravě silnice 293/II na Studenec. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 12. 3. 2014 v 9 hodin na 
obecním úřadě. Členy hodnotící komise jsou František Sedlák,  Jana Bajerová a 
Jana Planíková. Práce na kanalizaci začne co nejdříve po podepsání smlouvy, 
protože nesmíme brzdit práce na silnici, vše musí být hotovo do konce června. 
Rozebírání chodníku může začít, dle dohody zastupitelstva na pracovní schůzce 
bude místním občanům umožněno rozebrání svépomocí zámkové dlažby za 50,-Kč 
m2 dle záznamu na obecním úřadě. Je potřeba schválit podání žádosti na dotaci na 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace z Libereckého kraje. Výše dotace je 70% z 
celkových nákladů, max však 2mil.Kč. Rozpočet stavby je 3 327 497,-Kč. 
 
Usnesení č. 16. 10. 
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní  
kanalizace a vodovodu  z  Libereckého kraje. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti , 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 11. Starosta seznámil s žádostí z domova důchodců ze Semil na měsíční 
podporu obce ve výši 509,-Kč pro pana Vaníčka, který je od února umístěn v jejich 
zařízení. 
 
Usnesení č. 16. 11. 
ZO po projednání zamítá poskytnutí finančního příspěvku na pana Vaníčka v 
domově důchodců v Semilech. 
 
 



Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 12. a) V letošním roce můžeme čerpat dotaci na údržbu a vybavení objektů v 
majetku obce ze svazku Jilemnicka. Na dotaci je 30% spoluúčast obce. Pokuď 
dotaci dostaneme vyměníme lino v kulturním domě v Nedaříži. Bylo vyhlášeno 
poptávkové řízení,  které vyhrál František Honců - podlahářství Jilemnice, nabídka 
za 71 231,-Kč. Práce budou zahájeny až po schválení dotace. 
 
Usnesení č. 16. 12. a) 
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci ze svazku Jilemnicko na 
vybavení objektů v majetku obce. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 12. b) Přišla žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace, vedené po 
pozemku parc.č.3039/2, na pozemek parc.č.1440/17 v k. ú. Horka u Staré Paky. 
Stavebníkem a současně vlastníkem pozemku parc.č.1440/17 v k. ú. Horka  je pan 
Josef Grof, bytem Čistá u Horek č.24, PSČ 512 35. 
 
Usnesení č. 16. 12. b) 
ZO po projednání schvaluje vyhovět žádosti o povolení sjezdu z místní 
komunikace na pozemek p.č. 1440/17. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 12. c) Vzhledem k nově zpracované strategii MAS Přijďte pobejt! Jilemnice je 
třeba, aby obce,  které leží ve spádové oblasti MAS vyjádřily souhlas s územním 
působením místní akční skupiny. Starosta navrhuje toto schválit, protože zapojení 
území do MAS přináší obci a spolkům zde působícím pouze výhody. 
 
Usnesení č. 16. 12. c) 
ZO po projednání schvaluje zařazení správního obvodu obce do území působnosti 
dotčené MAS"Přijďte pobejt"o. s. na období 2014-2020. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
16. 12. d) Starosta informoval o zahájení jednání s nájemcem manipulační plochy 
na vlakovém nádraží společností Cargo, o vzniklé situaci na manipulační ploše. Ze 
strany Carga byla přislíbena náprava. 
 



16. 12. e) ŘSD dalo zpracovat nový návrh řešení křižovatky u železářství Svoboda, 
zapracovány jsou nové chodníky, přechody, parkoviště, na žádost Policie ČR DI 
Semily je požadována změna přednosti v jízdě, na argument jak se sjízdností v 
zimě, bylo sděleno, že toto řeší SÚC Semily. 
 
16. 12. f) Bylo vyměněno okno u rentgenu na zdravotním středisku. 
 
16. 12. g) Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s pí. Kánskou na přednostní 
prodej pozemku p.p.č.1494/13, kde podle nového územního plánu je plánována 
cesta pro novou zástavbu. 
 
16. 12. h) Svazek obcí Jilemnicko upozornilo obce,  aby měly dostatek financí v 
rozpočtu na kompostování, alespoň 2,5 násobek loňské částky. 
 
16. 12. ch) Jan Hanuš se ptal na úklid obce. Starosta odpověděl, že se úklid řeší 
operativně. 
                                                                                                                             
Starosta všem poděkoval za účast. 
 
 
Zapisovatel: Jana Bajerová       …………………..................... ……… 
           
 
Ověřovatelé: Jana Planíková       ………………………………………..     
 
 
             Jaroslav Munzar       ...........................................................           
 
 
 Starosta obce: František Sedlák      ……………………………………..     
 
 
V Nedaříži, dne  7. 3. 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


