Zápis 1
z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo
v Kulturním domě v Nedaříži
datum konání: 5.11.2010
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 19.40 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz.prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Jaroslav Munzar
Stávající starosta Jiří Brádle přivítal všechny přítomné a předal slovo paní Janě
Planíkové jako nejstaršímu členu nově zvoleného zastupitelstva.
Paní Jana Planíková :“Než přikročíme k projednávání programu dnešního zasedání,
je nutno provést zákonem předepsané náležitosti: Konstatuji, že jednání bylo řádně
svoláno, tak aby v souladu s § 91 odst. 1 č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění,
konalo do 15ti dnů ode dne ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání návrhů
na neplatnost voleb nebo hlasování správnímu soudu. Dle sdělení Krajského soudu
v Hradci Králové žádný návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu
Horka u Staré Paky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to
od 28.10.2010 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Nyní Vás krátce seznámím s výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 15. a
16. října 2010:
-ve volbách kandidovala jedna volební strana s celkem 9ti kandidáty
-z celkového počtu 212 voličů se jich voleb zúčastnilo 149, což znamená účast
70,28%

-zvoleno bylo 7 zastupitelů a 2 náhradníci
-všech 7 zastupitelů obdrželo osvědčení o zvolení
Dle presenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že přítomno
je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Aby zvolení zastupitelé mohli vykonávat svůj mandát, musí nejprve složit
zákonem předepsaný slib. Nyní přečtu text slibu a jmenovitě vyzvu jednotlivé
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu.
SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE.SLIBUJI NA SVOU ČEST A
SVĚDOMÍ,ŽE SVOJI FUNKCI BUDU VYKONÁVAT SVĚDOMITĚ, V ZÁJMU
OBCE A JEJICH OBČANŮ A ŘÍDIT SE ÚSTAVOU A ZÁKONY ČESKÉ
REPUBLIKY.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.“
Dále seznámila přítomné s návrhem programu.
návrh programu: 1)Uvítání, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Schválení programu
3)Volba starosty a místostarosty
4)Zřízení a volba předsedů výborů a komisí
5)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6)Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
7)Inventarizace za rok 2010
8)Diskuse a závěr
1.1.P.Planíková navrhla ověřovateli zápisu paní Sekyrkovou a pana Munzara,
zapisovatelkou paní Bajerovou.
Usnesení č.1.1. Návrh byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
1.2.Seznámení s návrhem programu ustavujícího zasedání.
Usnesení č.1.2.ZO schvaluje navržený program ustavujícího
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

zasedání.

1.3.Dalším bodem je volba starosty a místostarosty, navrhuji, aby volba byla
provedena veřejným hlasováním.
Usnesení č.1.3.a.
ZO schvaluje, aby volba starosty a místostarosty byla provedena veřejným
hlasováním.
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování.
Na funkci starosty byl navržen František Sedlák.
Usnesení č.1.3.b.
ZO Horka u Staré Paky volí starostou obce pana Františka Sedláka.
Schváleno:6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Na funkci místostarosty byla navržena paní Jana Bajerová.
Usnesení č.1.3.c.
ZO Horka u Staré Paky volí místostarostou obce paní Janu Bajerovou.
Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
1.4.Podle § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm.1 zákona o obcích zaniklo funkční období
výborů a komisí předchozího zastupitelstva spolu se zánikem původního
zastupitelstva.
Navrhuji, aby ZO zřídilo finanční a kontrolní výbor tříčlenný a předsedy byli
členové zastupitelstva.
Usnesení č.1.4.a.
ZO Horka u Staré Paky zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou
tříčlenné a předsedy budou členové zastupitelstva.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedou finančního výboru pana Jaroslava Munzara.
Usnesení č.1.4.b.
ZO Horka u Staré Paky volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Munzara.
Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jana Hanuše.

Usnesení č.1.4.c.
ZO Horka u Staré Paky volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Hanuše.
Schváleno:6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Navrhuji, aby ZO zřídilo komisi životního prostředí a komisi kulturní a sociální,
obě komise aby byly tříčlenné a jejich předsedy byli členové zastupitelstva.
Usnesení č.1.4.d.
ZO Horka u Staré Paky zřizuje komisi životního prostředí a komisi kulturní a
sociální, obě komise budou tříčlenné a předsedy budou členové zastupitelstva.
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedkyní komise životního prostředí paní Ludmilu
Sekyrkovou.
Usnesení č.1.4.e.
ZO Horka u Staré Paky volí předsedkyní komise životního prostředí paní Ludmilu
Sekyrkovou.
Schváleno:6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Navrhuji,aby ZO zvolili předsedkyní komise kulturní a sociální paní Janu
Planíkovou.
Usnesení č.1.4.f.
ZO Horka u Staré Paky volí předsedkyní komise kulturní a sociální paní Janu
Planíkovou.
Schváleno:6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
Členové výborů a komisí budou zvoleni na příštím veřejném zasedání.
1.5. Navrhuji, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb.O odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev,v platném znění poskytována měsíční odměna ve stejné výši
jako předcházejícímu zastupitelstvu a to: starosta 6 100,-Kč, místostarosta 4 300,Kč, členové zastupitelstva ve výši 300,-Kč měsíčně hrubého ode dnešního dne
ustavujícího zasedání tj.od 5.11.2010.
Usnesení č.1.5.
ZO Horka u Staré Paky stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve
výši 6 100,-Kč,neuvolněného místostarosty ve výši 4 300,-Kč,neuvolněných členů

zastupitelstva ve výši 300,-Kč měsíčně od 5.11.2010.
Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
1.6. Dalším bodem je schválení jednacího řádu zastupitelstva.Zastupitelé obce
dostali předem k prostudování stávající jednací řád.Navrhuji,aby se ZO Horka u
Staré Paky řídilo stávajícím jednacím řádem i v tomto volebním období.
Usnesení č.1.6.
ZO se budou řídit stávajícím jednacím řádem.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
1.7. Dalším bodem je příkaz starosty ve smyslu zákona 563/1991 Sb.o provedení
inventarizace obecního majetku a závazků. Seznámení s příkazem - viz.příloha.
ZO bere na vědomí složení inventarizační komise.
1.8. Poslední bod je diskuse a slovo předáno novému starostovi Františku
Sedlákovi: “Chtěl bych Vám poděkovat za důvěru, budu se snažit vykonávat funkci
ke vší spokojenosti zastupitelů i občanů, dále bych chtěl poděkovat bývalému
starostovi a zastupitelům obce za provedenou práci v minulém volebním období a
popřát nově zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů do další práce.
Zároveň, když mám slovo mi dovolte informovat Vás o zamýšlených záměrech na
příští volební období:
1)zlepšit informovanost obecního zastupitelstva a obyvatel o dění na obecním
úřadě
2)oprava vrtu, prohlídka kamerou, nové vystrojení z nynějšího 20 cm na 16 cm
3)dotáhnout přidělené dotace z MAS Jilemnicko na:
a)opravu staré hasičárny v Nedaříži
b)opravu a zateplení střechy na sokolovně
4)udělat chodník nebo alespoň zpevněnou plochu mezi přechodem pro chodce u
Železářství Svoboda a potravinami u Jirásků
5)urgovat opravu silnice na Studenec
6)dodělat projekt na kanalizaci, hlavně legalizovat stávající stoky, dořešit příspěvek
obce na dočištění u jednotlivých nemovitostí
7)instalovat čistírnu odpadních vod u obecního domu a kulturního domu
8)opravit střechu na garáži za obecním úřadem
9)vyměnit čekárny na autobusovém nádraží, za účelem výstavby autobazaru
10)zkusit požádat o dotaci na multifunkční hřiště
11)zkusit požádat o dotaci na dodělání obecních cest
12)vymyslet účinné opatření na dodržování pořádku u kontejnerů na Horkách

13)připravovat dotační projekty pro další rozvoj obce
Většina těchto záměrů je podmíněna získáním dotace, protože investice takového
rozsahu převyšuje obecní rozpočet.“
a)Pan Josef Prošvic se zeptal, zda by zápisy ze zasedání mohly být umístěny na
internet.
Paní Planíková odpověděla, že by to neměl být problém.
b)Pan Jiří Brádle-popřál novému zastupitelstvu mnoho úspěchů, aby se jim nestalo
to co minulému. Zhodnotil své fungování na obci, že měl taky hodně plánů, vše se
nepodařilo, minulé zastupitelstvo začínalo od nuly, žádné projekty nebyly rozjety
tak jako dnes.
c)Pan J.Prošvic by rád věděl, které cesty by se ještě dodělávaly. Starosta sdělil, že
by šlo o cesty kde by už nebyla plánovaná žádná stavba(kanalizace), například ke
KD v Nedaříži a do Splavné ulice.
Paní Planíková poděkovala všem za účast a pozornost.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Jaroslav Munzar

…………………..................... ………
…………………………………….

Ludmila Sekyrková
Starosta obce:
V Nedaříži 5.11.2010

František Sedlák

…………………………………
……………………………………..

