
Zápis 18 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební 

místnost) 

 
datum konání: 14. 12. 2017 

začátek: 19.30 hod. 

ukončení: 20.45 hod. 

přítomno: 5 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jana Planíková 

              Jan Hanuš 

 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 10-12/2017 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č.4/2017 

                             5) Zpráva finanční komis 

                             6) Stanovení rozpočtového provizoria 2018 

                             7) Příkaz k provedení inventur pro rok 2017 

                             8) Smlouva o zřízení VB IV-12-4014489/VB/02 

                             9) Úprava odměn pro zastupitele obce 

                            10) Majetko právní operace - žádost obce o bezplatné 

převedení pozemků pod chodníky 

                            11) Žádost o finanční příspěvek pro rok 2018 Služby 

Dolní Kalná 

                            12) Různé, závěr                                                                                                                          

                              

Usnesení č. 18. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

18. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 

Janu Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

18. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 10-12/2017, viz. příloha. 



 

18. 3. Jan Hanuš přečetl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva, viz. příloha. 

 

18. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.4/2017, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.4/2017.  

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 4. bylo schváleno. 

 

18. 5. Starosta přečetl zápis z finanční komise, viz příloha. 

 

18. 6. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky vydává rozpočtové provizorium od 

1.1.2018 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje vydání rozpočtového provizoria od 1. 1. 2018 do doby 

schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2018. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 6. bylo schváleno. 

 

18. 7. Starosta - ve smyslu zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů příkazuje provést za rok  2017 v níže uvedených termínech řádnou 

invertarizaci majetku a závazků. Současně jmenuji složení hlavní inventarizační 

komise (dále HIK) a složení dílčích inventarizačních komisí (DIK) pro jejich 

provedení a vypořádání, viz. příloha. 

 

18. 8. Starosta seznámil s žádostí o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č.IV-12-4014489/VB/02. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č.IV-12-4014489/VB/02. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 18. 8. bylo schváleno. 

  

18. 9. Dále je tu navýšení odměn zastupitelů dle nové legislativy (tabulka). 

Projednáno a navrhnuto  na pracovní schůzce: starosta : 12 000,-Kč, místostarosta:  

6 000,-Kč, zastupitelé:  300,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje tyto výše odměn s účinností od 1. 1. 2018: starosta: 

12 000,-Kč, místostarosta: 6 000,-Kč, zastupitelé: 300,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 9. bylo schváleno. 

 

18. 10. Žádost naší obce o bezplatné převedení pozemků pod chodníky a o 

převedení stavebních objektů SO 0.,2. Do vlastnictví obce budou převedeny: k. ú. 

Nedaříž – p. p. 223/22 (naopak nově vzniklá p. p. č. 234/6 z pozemku 234/2 ve 

vlastnictví obce je součástí silnice, bude převedena do vlastnictví Libereckého 

kraje. Dále: k. ú. Horka u Staré Paky – p. p. č. 1093/8, 1093/9, 1093/10, 1093/12. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje žádost obce na základě geometrických plánů č. 

240-231/2016 a č.138-231/2016 o bezúplatný převod pozemků pod chodníky a o 

převedení stavebních objektů SO 01,2 v k. ú. Nedaříž p. p. č. 223/22, v k. ú. Horka 

u Staré Paky p. p. č. 1093/8, 1093/9, 1093/10, 1093/12. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 10. bylo schváleno. 

 

18. 11. Dále je tu žádost „Služby Dolní Kalná“ příspěvek na krytí provozních 

nákladů terénní pečovatelské služby v roce 2018. Zastupitelstvo se dohodlo na 

příspěvku 5 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje příspěvek pro Služby Dolní Kalná, ve výši 5 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení : 18. 11. bylo schváleno. 



 

18. 12. a) Dále je potřeba projednat žádost o prodej pozemku firmě Wotan Forest 

(pozemek pod bývalou garáží), p. č. 3178 o výměře 16 m2 za 250,-Kč za 1 m2. 

Záměr bude realizován po uskutečnění potřebných legislativních krocích.   

 

18. 12. b) Záměr vybudovat víceúčelové hřiště. Dotační tituly už nejsou. Předběžná 

cena je zhruba 1,1 milionu bez DPH, to je 1 342 000,-Kč s DPH. Záměr 

zapracujeme do rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje zapracovat vybudování víceúčelového hřiště do 

rozpočtu obce na rok 2018. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 12b) bylo schváleno. 

 

18. 12. c) Dále, potřebujeme schválit žádost o dotaci z LK na opravu střechy na 

zdravotním středisku. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z LK na opravu střechy na 

zdravotním středisku. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 12. c) bylo schváleno. 

 

18. 12. d) Musíme ještě odkoupit pozemek pod chodníkem u Ježků,  p.č. 1093/4 k. 

ú. Horka u Staré Paky o výměře 68 m2. Návrh 10,-Kč za m2. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje odkup pozemku pod chodníkem p. č. 1093/4 o výměře 

68 m2/10,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 12. d) bylo schváleno. 
 

18.12. e) Lesík u nádraží je uklizený a osázený borovičkami. Strombuch nám 



fakturuje 124 601,-Kč a my Strombuchu 169 161,-Kč. Zisk je 44 560.-Kč. 

 

 

18. 12. f) Starosta oznámil, že proběhla po dvou letech  další aukce na odběr 

elektrické energie. Vyhrála firma Amper Market.Předpokládaná úspora obce 

52 889,-Kč za 2 roky. 

 

18. 12. g) Musíme dát do rozpočtu na příští rok opravu komínů a nátěr střechy na 

OÚ. Předběžná cena 100 000,-Kč. 

 

18. 12. h) V lednu proběhne postupná výměna vodoměrů v celé obci. Vodoměry 

jsou staré 20 let, podle zákona se mají měnit každých 6 let. Začne se v Nedaříži, 

tam jsou všechny stejné, potom postupně na Horkách. Výměny bude provádět p. 

Josef Mejsnar ze Staré Paky. 

 

18. 12. ch) Při provádění KPÚ došlo k zjištění, že obecní cesta p.p.č.247 k. ú. 

Nedaříž  u Benešů vede úplně jinde,  než podle katastrální mapy. Majitel 

pozemku p.p.č.239 k. ú. Nedaříž pan Vojtíšek žádá obec, aby metry,  které budou 

za cestou, po vyhotovení geometrického plánu dle skutečnosti od něho odkoupila.  

 

                                                                                                                                                        

Starosta  poděkoval za účast a popřál všem krásné vánoce a hodně zdraví a štěstí 

v Novém roce. 

 

 

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

          

          Ověřovatelé:     Jana Planíková   ………………….…………   

 

                            Jan Hanuš        ............................................           

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  14. 12. 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


