
Zápis 2 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži 
 
 
datum konání: 17.12. 2010 

začátek: 18.30 hod. 

ukončení: 19.30 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

                   občané viz.prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jana Planíková 

                      Jan Hanuš 

návrh programu:  1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                               2) Rozpočtové opatření č. 4 
                               3) Stanovení členů jednotlivých komisí a výborů 
                               4) Rozpočtové provizorium na rok 2011 
                               5) Stanovení podmínek pro uzavírání manželství 
                               6) Vrácení nevyčerpané dotace na volby do  
                                   zastupitelstev obcí 
                               7) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
                               8) Ostatní- dodatek nájemní smlouvy s firmou Jilos, 
                                   žádost firmy Aktiv Opava s.r.o. o udělení souhlasu 
                                  s užitím znaku obce, žádost Hospic Anežky České 
                                 o finanční dar, aktualizace programu Gramis 
                               9) Závěr 
                              
Usnesení č. 2. 1.  Program byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
2. 1. Starosta všechny přítomné přivítal.Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu 
Planíkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 
 
2. 2. Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření, které mělo více bodů, viz 
příloha. 



 
Usnesení č. 2. 2. 
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č.4.  
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2. 3. Předsedové jednotlivých komisí a výborů přečetli jména nových členů: 
Finanční výbor – Martin Šmíd, Václav Bajer 
Kontrolní výbor – Jan Jirásko, Jiří Brádle 
Komise životního prostředí – Jaromír Kalenský, Václav Hamáček 
Komise kulturní a sociální – Alena Ježková, Petr Šulc 
 
Usnesení č. 2. 3. 
ZO po projednání schvaluje nové členy jednotlivých výborů a komisí. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2. 4. Starosta přítomné seznámil s pravidly rozpočtového provizoria, které bude 
platit do schválení rozpočtu na rok 2011. 
 
Usnesení č. 2. 4. 
ZO schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu 
obce Horka u Staré Paky na rok 2011. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2. 5. Starosta seznámil přítomné se seznamem osob, které jsou oprávněné k přijetí 
prohlášení o uzavření manželství dle § 4 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 
Oprávněni jsou: starosta a místostarosta, každé pondělí od 18.00 hod. do 20.00 
hod., viz příloha 
 
Usnesení č. 2. 5. 
ZO schvaluje osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství. 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2.6. Starosta seznámil přítomné s nutností vrátit nevyčerpané dotace na volby do 
zastupitelstev obcí ve výši 20 756,50 Kč. 
 
Usnesení č. 2. 6. 
ZO po projednání schvaluje vrácení nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev 



obcí ve výši 20 756,50 Kč. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2. 7. Starosta sdělil, že na pokyn ministerstva vnitra jsme byli vyzváni k opravě 
obecních vyhlášek o místních poplatcích. Zastupitelé byli seznámeni se zněním 
vyhlášek předem. Poplatky zůstaly na stejné výši jako loni. 
 
Usnesení č. 2. 7. 
ZO po projednání schvaluje nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, OZV č. 2/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného, 
OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
2. 8. a) Hospic Anežky České z Červeného Kostelce podal žádost o finanční pomoc 
na svůj provoz. 
 
Usnesení č. 2. 8. a 
ZO po projednání zamítá poskytnutí finanční pomoci Hospic Anežky České. 
 
Zamítnuto: 6 členů proti, 1 pro, 0 se zdrželo hlasování. 
 
b) Doručena byla nová smlouva o dodávkách nových verzí systému Gramis, které 
slouží k přístupu obce do katastrálních map. Tyto služby jsou zpoplatněny. 
 
Usnesení č. 2. 8. b 
ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách nových verzí systému 
Gramis. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
c) Byl uzavřen dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu stavební parcely č. 372 
a částí p.p.č. 3165/2 v obci k.ú. Horka u Staré Paky s firmou Jilos na 4 roky. 
 
Usnesení č. 2. 8. c 
ZO po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi obcí Horka 



u Staré Paky a firmou Jilos. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
d) Dále přišla žádost od firmy Aktiv Opava s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku 
města pro výrobu odznaků a jiných upomínkových předmětů. 
 
Usnesení č. 8. 2. d 
ZO po projednání zamítá užití znaku města firmou Aktiv Opava s.r.o. 
 
Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 
 
e) Starosta informoval přítomné s průběhem valné hromady Svazku obcí 
Jilemnicko. Byly zvýšeny příspěvky o 6,-Kč za občana a rok. Starostové byli 
seznámeni s projektem skladování biomasy. 
 
f) Starosta informoval o nákupu sněhové frézy, kterou obsluhuje pan Ponikelský. 
 
g) Starosta informoval o zadání nového zpracování žádosti o dotace na víceúčelové 
hřiště – přidán bezbariérový přístup. Žádost bude podána do programu Oranžové 
hřiště ČEZ. Nové zpracování bude stát 2000,-Kč. 
 
Usnesení č. 2. 8. g 
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotace „Oranžová hřiště ČEZ.“ 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
h) Dále byla obci nabídnuta dotace na veřejné osvětlení, která je ve výši pouze 
40%. Starosta po poradě se správcem našeho veřejného osvětlení sdělil, že pro nás 
tato dotace není výhodná, protože se jedná o kompletní výměnu všech světel, je 
potřebný energetický audit a my máme většinu světel nových. 
 
ch) Dále nastaly změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev. Novela nařízení 
č.37/2003 – snížení odměn. Nás se to netýká, protože odměny zastupitelstva 
nedosahují maxima. 
 

i) Obecní úřad Studenec informoval, že od 1.2.2011 již nebude pečovatelská 
služba rozvážet obědy našim občanům. Starosta přislíbil, že se pokusí 
obstarat novou službu. 

 



j) Dále přišla cenová nabídka od Romana Šimůnka na prořezání a pokácení stromů, 
včetně úklidu  na autobusovém nádraží, ve výši 16 500,-Kč bez daně. 
 
k) Obecní úřad ve spolupráci se Sokolem Horka u Staré Paky  pořádá v neděli 19. 
12. 2010  jarmark, náklady na kulturní program budou 13 500,-Kč.  
Dále obec a SDH Nedaříž pořádali Mikulášskou nadílku pro děti, náklady na 
balíčky byly 1 631,-Kč. 
 
l) Jan Hanuš požádal o úklid sněhu na parkovišti. Starosta zajistil firmu IMDV. 
 
m) Pan Prošvic se dotazoval na příspěvek na kanalizaci. Starosta sdělil, že 
zastupitelstvo se bude touto problematikou zabývat po novém roce. 
 
n) Starosta informoval, že 27.12. 2010 dojde k podpisům smluv mezi SZIF a 
Sokolem Horka u Staré Paky a SDH Nedaříž o poskytnutí dotací. 
 
o) Pan Ponikelský požádal o odvoz sněhu z chodníku kvůli lepšímu úklidu. Taktéž 
bude požádána firma IMDV.  
 
9) Starosta všem poděkoval za účast, popřál šťastné vánoce a mnoho úspěchů 
v novém roce. 
 
                                                                     
          Zapisovatel:         Jana Bajerová       …………………..................... ……… 
           
 
          Ověřovatelé:        Jana Planíková    ………………………………………..     
 
 
                                        Jan Hanuš        ………..……………………………… 
 
 
          Starosta obce:      František Sedlák      ……………………………………..     
 
V Nedaříži 17. 12. 2010 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


