
 Zápis 15 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

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

místnost) 

 
datum konání: 3. 5. 2017 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno:     5 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jaroslav Munzar 

                     Jan Hanuš 

 

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

                             2) Rozpočtové opatření č.1/2017 

                             3) Rozdělení změny č. 1 ÚP Horka u Staré Paky na 

dvě části 

                             4) Schválení účetní závěrky 2016 

                             5) OZV č.1/2017 - o nočním klidu 

                             6) Ochranné pásmo vrtu 

                             7) Schválení SOD s vítězem VŘ na akci 

"Rekonstrukce vodovodu-Vodojem" 

                             8) Výsledek VŘ "Rekonstrukce vodovodu-Vodojem" 

                             9) Různé, závěr                                                                                            

                            

Usnesení č. 15. 1. Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Jaroslava Munzara a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

15. 2. Starosta seznámil s rozpočtovou změnou v rámci jednotlivých kapitol, 

nedochází k navýšení nebo snížení rozpočtu, viz příloha. 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.1/2017. 

 

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

 

Usnesení č. 15. 2. bylo schváleno. 

 

15. 3. Starosta sdělil, že k úspěšnému schválení změny č.1 ÚP obce Horka u Staré 

Paky je třeba schválit rozdělení územního plánu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky souhlasí s rozdělením změna č. 1 ÚP Horka u Staré Paky: 

Na část 1a - ÚP Horka u Staré Paky-změny občanů a firem + regulativů funkčních 

ploch. 

Na část 1b - ÚP Horka u Staré Paky - změna v trase přeložky komunikace I/16 + 

trasa cyklostezky. 

 

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

 

Usnesení č. 15. 3. bylo schváleno. 

 

15. 4. Starosta seznámil s účetní závěrkou 2016, která vyjadřuje celoroční 

hospodaření obce po jednotlivých měsících. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři 

OÚ u účetní. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje účetní závěrku 2016 obce Horka u Staré Paky. 

 

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

 

Usnesení č. 15. 4. bylo schváleno. 

 

15. 5. Starosta seznámil se zněním nové obecní vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje OZV č.1/2017 o nočním klidu. 

 

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

 

Usnesení č. 15. 5. bylo schváleno. 



 

 

15. 6. Starosta seznámil s navrženým ochranným pásmem vrtu, které je navrženo a 

nyní již i vyhlášeno. Projednání proběhlo 20. 4. 2017 na MěÚ Jilemnice na odboru 

životního prostředí. Na ústním jednání nebyly vzneseny námitky k záměru vyhlásit 

předmětné ochranné pásmo, odbor životního prostředí vloží na katastr nemovitostí 

po uplynutí zákonné doby. 

 

15. 7. Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení na akci "Rekonstrukce 

vodovodu k vodojemu“. Výběrové řízení vyhrála firma IMDV – cena 1 011 374,- 

Kč s DPH. 2. pořadí – KrVak s.r.o., Horní Branná – cena 1 080 583,- Kč s DPH. 3. 

pořadí firma OBIS, spol. s r.o. Nová Paka – cena 1 081 359,- Kč s DPH.  

 

 

15. 8. Starosta navrhl schválit  Smlouvu o dílo s firmou IMDV na akci 

"Rekonstrukce vodovodu k vodojemu". Cena ve SOD činí 1 011 374,- Kč s DPH.  

  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podepsání smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce vodovodu “ s 

firmou IMDV Horka za cenu 1 011 374,- Kč s DPH.  

 

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

 

Usnesení č. 15. 8. bylo schváleno. 
 

15. 9. a) Starosta seznámil s nabídkou firmy Elektroodpady - Recyklace Trutnov, 

která by umístila do obce kontejner na drobný elektroodpad, vyváželi by ho 

svépomocí. Je to placená služba.  

 

Návrh usnesení: 

ZO zamítá nabídku firmy Elektroodpady - Recyklace Trutnov. 

 

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

 

Usnesení č. 15. 9. a) bylo schváleno. 

 

b) Byly podepsány veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Jilemnice a to na rušení trvalých 

pobytů a přestupková agenda, jeden úkon za 1500,-Kč.  

 

c) Na semináři v Liberci "Zaplať kolik vyhodíš", na téma komunálních odpadů, kde 



byl představen návrh nového zákona o odpadech. Tímto zákonem by mělo dojít ke 

snižování vzniku komunálního odpadu a postupnému snižování skládkování, kdy 

od roku 2024 by bylo skládkování zakázáno. Na náš dotaz kam s popelem bylo 

sděleno, že se už uhlím topit nebude a když, tak jen v omezeném množství. Dále by 

svozové firmy byly povinny vážit odpad vyvážený z obce a byla by platba za tunu 

skutečně vyprodukovaného odpadu. Odpad se bude svážet do spaloven v Liberci 

nebo Pardubic. 

 

c) Plánovaný obchvat, který nám zařadilo Min. dopravy do změny územního plánu 

obce a je to vlastně průtah obcí, kdy val rozdělí obec na dvě půlky a splachová 

voda z komunikace bude ohrožovat kvalitu pitné vody ve vrtu. Budou dle 

projektanta stavby navrženy dostatečné protihlukové opatření. Dnes jsme byli s 

paní Blažkovou na územním odboru Lib. kraje pro radu, jak postupovat dál proti 

rozhodnutí Min. dopravy. 

1) Bude EJA platit i pro zelenou variantu? (vydaná je pro červenou variantu) 

2) Protihluková opatření u stávajících nemovitostí. 

3) Změna územních podmínek. 

4) Bude třeba souhlas s prodloužením platnosti EJA, která končí 11. 6. 2017. 

5) Dohoda s ŘSD o povolení cyklotrasy, vymyslet další podmínky, za kterých 

bychom akceptovali průtah. 

6) Na 17. 5. 2017 od 10 hod. je svolána schůze do KD Nedaříž za účasti zástupců 

Lib. kraje, ŘSD, KSSLK, životního prostředí, byla by dobrá účast zastupitelů, 

protože je schůze neveřejná. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Starosta všem poděkoval za účast. 

 

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

           

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

 

 

                     Jaroslav Munzar     ...........................................           

 

 

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

 

V Horkách u Staré Paky, dne 3. 5. 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


