
Zápis 2 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se 

konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) 

 

datum konání: 13. 12. 2018 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.30 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jan Hanuš 

              Miloslav Lejdar 

 

návrh programu:      1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

                             2) Zpráva o hospodaření obce 10 – 12/2018 

                             3)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4)Rozpočtové opatření č.3/2018 

                             5)Stanovení rozpočtového provizoria 2019 

                             6) Příkaz k provedení inventur pro rok 2018 

                             7)Schválení rozpočtového výhledu 2018 -2022 

                             8)Zvýšení pokladního limitu na 50 000,-Kč 

                             9)Schválení OZV č.1/2018 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

                            10)Žádosti SDH Nedaříž a TJ Sokol o uvolnění 

příspěvku z rozpočtu obce 

                            11)Nákup 1/4pozemku 3050/2 k.ú.Horka u Staré Paky 

od paní I.Nedomlelové 

                            12)Schválení pronájmu nebytových prostor v čp.41 

určených pro provoz poštovních služeb 

                            13)Žádost o finanční příspěvek pro Služby Dolní Kalná 

                            14)Různé, diskuze 

                                                                                                                          

                              

Usnesení č. 2. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

2. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Jana 



Hanuše a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 

2. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 10 -12/2018, viz.příloha. 

  

2.3. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz. 

příloha. 

  

2.4. Starosta seznámil s rozpočtovým opařením č.3 /2018, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. 

  

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 4. bylo schváleno. 

 

2. 5. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky vydává rozpočtové provizorium od 1. 

1. 2019 do doby schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2019. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2019 do doby 

schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2019. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 5. bylo schváleno. 

 

2. 6. Starosta dal příkaz k provedení inventarizace 2018 ve smyslu zákona 

č.563/1991 Sb., viz. příloha. 

 

2. 7. Starosta seznámil se sestaveným rozpočtovým výhledem 2018 – 2022, viz. 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce 2018 – 2022. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 7. bylo schváleno. 

 



2. 8. Nyní stanovený pokladní limit je 40 000,-Kč, při výběru poplatků zůstává 

v pokladně větší obnos peněz. Navrhuji stanovit limit pokladny na 50 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje navýšení pokladního limitu na 50 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 8. bylo schváleno. 

 

2. 9. Starosta oznámil, že od nového roku je opět dražší vývoz komunálního 

odpadu, už nyní se náklady vyšplhaly na 216 865,-Kč, to je 857,-Kč na osobu a 

rok. Proto zastupitelstvo obce navrhuje schválit novou obecně závaznou vyhlášku 

se zvýšením poplatku na 500,-Kč/rok. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje OZV č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 9. bylo schváleno. 
 

2. 10.  Dále jsou tu žádosti o uvolnění příspěvků z rozpočtu obce na činnost od 

SDH Nedaříž a TJ Sokol Horka u Staré Paky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje vyplatit finanční dar na činnost SDH Nedaříž ve výši 

25 000,-Kč a TJ Sokol Horka u Staré Paky ve výši 25 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 10. bylo schváleno. 

 

2. 11. Dále je tu nákup ¼ pozemku 3050/2 v k. ú. Horka u Staré Paky od p. 

Nedomlelové, je to 131,5m2 z celkové výměry 526 m2 za 50,-Kč/1 m2. Celková 

cena je 6 575,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 



ZO po projednání schvaluje nákup ¼ pozemku č. 3050/2 v k. ú. Horka u Staré 

Paky za 50,-Kč/m2. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 11. bylo schváleno. 

 

2. 12. Dále je tu žádost pana ing. Stanislava Steinze o pronájem nebytových prostor 

v čp. 41(prostory pošty), za 4 900,-Kč/rok. Provoz pošty Partner je plánován od 1. 

2. 2019. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor ing. Stainzovi za 4 

900,-kč/rok. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 členů proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 12. bylo schváleno. 

 

2. 13. Dále je tu žádost služby Dolní Kalná na příspěvek na krytí nákladů na 

pečovatelské služby. V letošním roce jsme přispěli 5 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje příspěvek službě Dolní Kalná 

ve výši 5 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 13. bylo schváleno. 

 

2. 14. a) Dále je tu žádost o příspěvek na provoz parního vlaku při akci 160 let trati 

Horka u Staré Paky – Turnov ze dne 2. 12. 2018. Dodali jsme vodu hasičským 

autem zdarma. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje dodávky vody parnímu vlaku 

zdarma.  

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 členů proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 2. 14. a) bylo schváleno. 

 

2. 14. b) Dále je tu ke schválení výsledek kompletních pozemkových úprav 

v Nedaříži. Vrámci narovnání potoka budou 4 m2 přiřazeny ke katastru Levínská 

Olešnice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje změnu katastrální (obecní) 

hranice mezi k. ú. Nedaříž (Obec Horka u Staré Paky) a k. ú. Levínská Olešnice 

(Obec Levínská Olešnice), kterou dochází k jejímu narovnání mezi pozemky p.č. 

33/1 (p. č. v návrhu 524) v k. ú. Nedaříž a p.č. 1286/7 (p. č. v návrhu 1511) v k. ú. 

Levínská Olešnice dle funkční příslušnosti tak, že tato hranice kopíruje průběh 

skutečného v současné době regulovaného potoka. Změna katastrální (obecní) 

hranice je provedena v souvislosti se zápisem schválené Komplexní pozemkové 

úpravy Nedaříž dle závěrečné geodetické dokumentace pro obnovu katastrálního 

operátu. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 2. 14. b) bylo schváleno. 

 

2. 14. c) Započali jsme přípravné práce pod plánovaným chodníkem od Wotanu 

Forest po IMDV, po pravé straně směrem k Levínské Olešnici. Nejprve se musí 

zatrubnit meliorační kanál,  aby se mohlo zavážet. Budou to trubky z PVC 300 a 

200, v délce 120 m, 2 čistící šachty. Projekt stavby bude příští rok. 

 

2. 14. d) Informace k zamýšleným projektům na příští rok: 

a) vrtaná studna na hřišti – probíhá žádost o povolení 

b) multifunkční hřiště 

c) příjezdová komunikace k Višňovce 

 

2. 14. e) Zahájili jsme jednání s panem Ing. Máslem o odprodeji pozemků pro 

výstavbu RD na Všňovce. Při jednání vyplynulo, že by pan Máslo prodal jenom 

pozemek zahrnutý do územního plánu obce o rozloze 1,5 ha za 300,-Kč/m2, což je 

4,5 mil. Kč. 

                                                                                                        

Starosta  poděkoval za účast. 

 

 

          Zapisovatel:      Jana Bajerová       …………………...............… 



          

          Ověřovatelé:     Jan Hanuš         ………………….……….   

 

                            Miloslav Lejdar   ……………………………              

 

 

          Starosta obce:    František Sedlák      ...………………..………… 

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne 13. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


