
Zápis 19
z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

Paky, které se konalo v "Restauraci 16" na Horkách u Staré 
Paky

datum konání: 3.10. 2014

začátek: 19.00 hod.

ukončení: 20.00 hod.

přítomno: 6 členů zastupitelstva

                občané viz. prezenční listina

zapisovatel: Jana Bajerová

ověřovatelé: Jana Planíková

                     Jan Hanuš

návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
                               2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
                              3) Stav hospodaření obce za období 7 - 9/2014

                               4) Rozpočtová změna č. 3/2014
                               5) Zápis kontrolní komise
                               6) Zápis finanční komise
                               7) Změna č. 1 Územního plánu
                               8) Rámcová smlouva s firmou EKOSERVIS (kompletní servis 
kanalizací)
                               9) Projekt na rozšíření silnice na Nedaříž a odstavné stání u 
Jilosu
                              10) Nabídka počítačového programu od firmy Geosense s.r.o.
(mapový portál)
                              11) Žádost o dotaci na rozcestník u KÚLK                                                                                    
                              12) Obnova plotové brány u sokolovny - pískování a 
pozinkování
                              13) Vodorovné značení dětského dopravního hřiště na novém 
asfaltu u sokolovny
                              14) Nový přívod elektrické energie do vodárny
                              15) Záměr nákupu pozemků k. ú. Nedaříž p.č. 70/2 a 61/8
                              16) Informace o záměru pořízení nového PC do kanceláře
                              17) Různé, závěr



                             
Usnesení č. 19. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

19. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Janu Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.

19. 2. Jan Hanuš seznámil přítomné s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva.

19. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce, za období 7-9/2014.

19. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.3, viz.příloha.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2014.

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

Usnesení č. 19. 4. bylo schváleno.

19. 5. Jan Hanuš seznámil přítomné se zápisem z kontrolní komise, viz.příloha.

19. 6. Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem z finanční komise,viz.příloha.

19. 7. Pan Štěpán Richter podal stížnost na územní plán, že jeho pozemek byl 
vyřazen z územního plánu. Paní Ing. Věra Blažková provede opravu.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje změnu územního plánu. Pořizovatel zjistil vadu v 
územním plánu obce Horka u Staré Paky - vydané územní rozhodnutí na pozemek 
3165/1 k.ú,Horka u Staré Paky - nebylo známo zpracovateli územního plánu. Bude 
provedena oprava ve změně č.1 územního plánu Horka u Staré Paky na návrhovou 
plochu smíšené výroby a služeb - (VS). Územní plán byl schválen dne 24. 8. 2012 
a územní rozhodnutí bylo platné do 8.11.2012 – viz.příloha.

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

Usnesení č. 19. 7. bylo schváleno.

19. 8. Starosta seznámil se záměrem uzavření rámcové smlouvy s firmou 



EKOSERVIS o poskytování služeb na čištění a opravy obecní kanalizace. Cena 
služeb bude ponížena o 10%. Firma vypracuje kanalizační řád a povolení 
vypouštění odpadních vod. Firma  může vyvážet i domovní septiky čistírny.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavřít rámcovou smlouvu s firmou EKOSERVIS na 
poskytování služeb.

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

Usnesení č. 19. 8. bylo schváleno.

19. 9. Starosta se zúčastnil jednání na Lib. kraji na odboru dopravy s p. Mastníkem 
a p. Čápem, ředitelem firmy Jilos p. Skoumalem, za KSSLK p. Medkem. Bylo 
dohodnuto následující. Obec společně s firmou Jilos vypracuje projekt na rozšíření 
silnice a vybudování odstavného stání u firmy Jilos a Lib.kraj zařadí tento projekt 
do plánu oprav z financí státního fondu dopravní infrastruktury, tím je větší šance 
na realizaci projektu. Na pracovní schůzce tento záměr zastupitelstvo schválilo.
Byla vyhlášena výzva na zpracování projektu.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje spolufinancování projektu na rozšíření silnice a 
vybudování odstavného pruhu u firmy Jilos na silnici k Nedaříži.

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

Usnesení č. 19 . 9. bylo schváleno.

19. 10. Firma GEOSENZE nám nabídla nový mapový portál. Pořízení 7 490,-Kč, 
každý rok 5400,-Kč servisní služby. Obec má již od roku 2005 mapový portál 
GRAMIS, který stál 29 000,-Kč a pro naše účely plně vyhovuje, proto si myslím, 
že změna není potřeba.

Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá nákup nového mapového portálu od firmy GEOSENZE.

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

Usnesení č. 19. 10. bylo schváleno.



19. 11. Byla zpracována a podána žádost o dotaci na rozcestník na křižovatce u 
Svobody z dotačního titulu Libereckého kraje na obnovu památek. Bude vyrobena 
replika podle původního provedení a bude přemístěna na střed křižovatky za 
chodník u Jirásků. Náklady na zhotovení jsou 93 184,-Kč a žádáme o 50% dotací.
Žádost jsme schválili na pracovní schůzce.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na rozcestník na křižovatce u 
Svobody.

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

Usnesení č. 19. 11. bylo schváleno.

19. 12. U sokolovny byl položen nový asfaltový povrch, je potřeba opravit bránu 
aby byla zajištěna bezpečnost dětí, které si tam chodí hrát. Bránu jsme dali 
opískovat za cenu 18 000,-Kč, musí se opravit, dát nové zavírání a panty. Po 
opravě se dá pozinkovat. To samé chceme udělat i s plotem.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje opravy brány a plotu u sokolovny.

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

Usnesení č. 19. 12. bylo schváleno.

19. 13. Na nové asfaltové ploše u sokolovny by se hodilo namalovat dětské 
dopravní hřiště, plocha je oplocená. Bezpečná pro hraní.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje zřízení dětského dopravního hřiště na ploše u 
sokolovny na Horkách.

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

Usnesení č. 19. 13. bylo schváleno.

19. 14. Při budování zpevněné plochy v areálu JILOSU došlo k porušení 
přívodního elektrického kabelu k vrtu a jsme připojení na provizorní přívod, který 
vede po oplocení Jilosu. Musíme podat žádost o novou elektrickou přípojku  k vrtu.



Jelikož jsme neměli věcné břemeno na pozemku Jilosu, tak již přípojku nám tam 
nenechají, musíme vybudovat vlastní vedení.

Návrh usnesení:

ZO po projednání schvaluje podání žádosti na vybudování vlastní elektrické 
přípojky k vrtu.

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

Usnesení č. 19. 14. bylo schváleno.

19. 15. Protože jsme zjistili při inventuře pozemků, že pozemek 229/5, který je 
obecní cesta u kulturního domu v Nedaříži, není zapsán na listu vlastnictví obce.
Pozemek je ve zjednodušené evidenci, podle geometrického plánu z roku 1990, 
kde pan Mizera  vlastní 27 m2 a pan Lukeš 17 m2, s  tím jsem se dohodl na směně 
z pozemku 233/1, který je ve vlastnictví obce. Pan Mizera s odměřením 
zmiňovaných 27 m2 nesouhlasí, ale prodal by nám všechny pozemky, které vlastní
v katastrálním území v Nedaříž - 70/2-1572 m2 a 61/8-3072 m2, celkem 4644 m2 
za 10Kč za 1m2, což je 46 440,-Kč. Vyhotovení smlouvy provede paní advokátka 
Grofová. U Lukešu dojde do budoucna k vyměření a vyhotovení geometrického 
plánu a uzavření směnné smlouvy.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje nákup pozemků p.č.70/2 (1 572m2) a 61/8 ( 3 072m2), 
celkem  4 644m2 v k. ú. Nedaříž od pana Mizery, za 10,-Kč za 1m2. Záměr by 
zveřejněn na úřední desce od 17. 9. 2014 do 3. 10. 2014. 

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

Usnesení č. 19. 15. bylo schváleno.

19. 16. a) Dále bych vás chtěl informovat, že servisní technik, který se stará o 
počítač na obci, upozornil na potřebu zakoupit nový počítač. Tento starý již 
nedokáže komunikovat s novými programy z Lib. kraje.
b) V roce 2007 došlo k položení nového elektrického přívodního kabelu na nádraží 
na pozemcích ve vlastnictví obce, p.č.320/5 a p.č.3165/2 a nedošlo k 
majetkoprávnímu vypořádání. Obec dostala za zřízení věcného břemena 1000,-Kč.

19. 17. a) Přišla pozvánka a žádost o příspěvek na Andělskou projížďku. Je to 
jízda parního vlaku z Martinic do Rokytnice s čertovskou kapelou, čertem a 
mikulášem, která se koná 6. 12. 2014. Příspěvek nebude poskytován. 



b) Starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci po celé uplynulé 4 roky, 
členkám předal kytičku.
                                                                                                                                                     

Starosta všem poděkoval za účast.

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

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

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

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

V Horkách u Staré Paky, dne 3. 10. 2014

                                                                                    

         



          




