
Zápis 8 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se 

konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) 

 

datum konání: 4. 12. 2019 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 21.30 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jan Hanuš 

              Miloslav Lejdar 

 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 10 – 12/2019 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č.3/2019 

                             5) Stanovení rozpočtového provizoria 2020 

                             6) Příkaz k provedení inventur pro rok 2019 

                             7) Zpráva z finančního výboru 

                             8) Prodej pozemku pro WOTAN Forest 

                             9) Pronájem pozemku(části parkoviště)pro firmu 

Kuchyně Valenta s.r.o.Borovnička 

                            10) Žádosti SDH Nedaříž a TJ Sokol o uvolnění 

příspěvku z rozpočtu obce 

                            11) Žádost TJ Sokol Horka o provedení stavby pergoly 

na pozemku obce č.294/3 k. ú. Horka u Staré Paky(vedle fotbalových kabin) 

                            12) Schválení provozního řádu multifunkčního hřiště 

                            13) Projednání finančního příspěvku na žádost Obce 

Studenec na novou přístavbu k areálu ZŠ Studenec 

                            14) Různé,diskuze                                                                                                           

                              

Usnesení č. 8. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

8. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a 

Jana Hanuše a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 



8. 2 .Starosta seznámil s hospodařením obce 10 – 12/2019, viz. příloha. 

 

8. 3 .Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz. 

příloha. 

 

8. 4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3/2019, viz příloha. 

 

8. 4. Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 4. bylo schváleno. 

 

8. 5. Rozpočtové provizorium obce Horka u Staré Paky na rok 2020. 

 

8. 5. Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky vydává rozpočtové provizorium od 1. 1. 2020 do doby 

schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2020. Rozpočtové příjmy a 

výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu obce na rozpočtový rok 2020. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 5. bylo schváleno. 

 

8. 6. Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace majetku obce Horka u Staré 

Paky za rok 2019.  

 

8. 7. Alena Ježková seznámila se zápisem z finančního výrobu, viz. příloha. 

 

8. 8. Dále je tu žádost firmy Wotan Forest o koupi pozemku p. č. 3178 v k. ú. 

Horka u Staré Paky o výměře 16 m2. Cena je 250,-Kč za m2. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje prodej pozemku p.č.3178 v k. ú Horka u Staré Paky o 

výměře 16 m2 za 250,-Kč/m2, firmě Wotan Forest. 

 

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

 



Usnesení č. 8. 8. bylo schváleno. 

 

8. 9. Starosta seznámil s žádostí o pronájem části pozemku p.č.1480 k. ú. Horka u 

Staré Paky za účelem užití k přístupu do objektu čp.48. Jedná se o 16 m2. Žadatel 

je společnost Kuchyně Valenta s.r.o. Borovnička 44. Cena pronájmu je 4 000,-Kč 

za rok. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje pronájem části pozemku p.č.1480 k.ú. Horka u Staré 

Paky, společnosti Kuchyně Valenta s.r.o. za 4000,-Kč za rok. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 9. bylo schváleno. 

 

8. 10.  Dále je tu žádost SDH Nedaříž a TJ Sokol Horka o uvolnění příspěvku 

z rozpočtu obce na rok 2019 na činnost ve výši 25000,-Kč pro každou organizaci.  

 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje uvolnění příspěvku 25000,-Kč pro SDH Nedaříž a 25 000,- Kč 

pro  TJ Sokol Horka u Staré Paky. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 10. bylo schváleno. 

 

8. 11. Dále je tu žádost TJ Sokol Horka u Staré Paky o vybudování pergoly na 

obecním pozemku p. p. č. 294/3 v k.ú.Horka u Staré Paky vedle fotbalových kabin.  

 

Návrh usnesení:  

 

ZO obce schvaluje vybudování pergoly pomocí členů TJ Sokol Horka u Staré Paky  

na obecním pozemku p. p. č. 294/3 v k. ú. Horka u Staré Paky vedle fotbalových 

kabin.  

 

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

 

Usnesení č. 8. 11. bylo schváleno. 

 

8. 12. Dále je tu ke schválení provozní řád multifunkčního hřiště. 



 

Návrh usnesení: 

ZO obce po projednání schvaluje provozní řád multifunkčního hřiště. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 12. bylo schváleno. 

 

8. 13. Dále je tu žádost obce Studenec o finanční příspěvek na přístavbu Základní 

školy ve Studenci. Na pracovní schůzce jsme rozhodli poskytnout jednorázový 

příspěvek ve výši 400 000,-Kč při zahájení prací s možností dalšího navýšení. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje poskytnout finanční příspěvek obci Studenec na 

přístavbu ZŠ Studenec ve výši 400000,-Kč, při zahájení prací s možností dalšího 

navýšení. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 13. bylo schváleno. 

 

8. 14. a) Dále je tu žádost o finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc 

Krušnohorské obci Bublava. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá poskytnout finanční příspěvek obci Bublava. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 14. a) bylo schváleno. 

 

 

8. 14. b) Dále je tu žádost Služby Dolní Kalná o příspěvek na krytí provozních 

nákladů terénní pečovatelské služby v roce 2020.Vzhledem k tomu, že budeme 

platit příspěvky na pečovatelskou službu v Jilemnici, nebudeme již Službě Dolní 

Kalná poskytovat další finanční příspěvky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá poskytnout příspěvek na krytí nákladů terénní 

pečovatelské služby Dolní Kalná. 



 

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

 

Usnesení 8. 14. b) bylo schváleno. 

 

8. 14. c) Máme zpracovanou novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na území obce Horka u Staré Paky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území obce Horka u Staré Paky. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 14. c) bylo schváleno. 

 

8. 14. d) Dále je tu Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 obce Horka u Staré Paky o 

místním poplatku ze psů. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 obce Horka u 

Staré Paky o místním poplatku ze psů. 

 

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

 

Usnesení  8. 14. d) bylo schváleno. 

 

8. 14. e) Dále je tu Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020 a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

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

 

Usnesení 8. 14. e) bylo schváleno. 



 

8. 14. f) Pro rok 2020 je stanovena částka příspěvku obce na pečovatelskou službu 

na 45,38,-Kč/na obyvatele. Příspěvek obce je tedy 11 301,-Kč a náhrady za 

pohonné hmoty za 2,-Kč/1 km, dle vyhlášky 333/2018. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Horka u Staré 

Paky v roce 2020 ve výši 11 301,-Kč městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82, IČO:275808. Příspěvek je poskytován na základě 

Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby 

Jilemnice na rok 2020 ze dne………………..a je účelově vázaný na zajištění 

spolufinancování pečovatelské služby v obcích ve správním obvodu pověřeného 

obecního úřadu Jilemnice. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 14. f) bylo schváleno. 

 

8. 14. g) Dále je tu nabídka společnosti O2 Czech Republik, a.s. na odkoupení 

telefonní budky na Horkách.O2 se rozhodla ukončit provoz veřejného telefonního 

automatu a nabídla telefonní kabinu k odprodeji obci za 1000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá odkoupení telefonní kabiny od O2 Czech Republik,a.s. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 14. g) bylo schváleno. 

 

8. 14. h) Je zadáno nastavení sloupků na zadní straně multifunkčního hřiště, aby 

nedocházelo k překopávání míčů k Nedomlelovým do zahrady. Firma Linhart 

provede nastavení za cenovou nabídku, která činí 22 441,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje nákup nastavení oplocení u multifunkčního hřiště. 

 

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

 

Usnesení č. 8. 14. h) bylo schváleno. 

 



8. 14. ch) Svazek obcí Jilemnicka nabízí na základě květnového rozhodnutí o 

žádost o dotaci na strategický rozvojový dokument obce. Spolufinancování obce je 

5%. Bude nás kontaktovat firma, která bude dávat dohromady žádost, je třeba 

přesně vymezit obsah, aby bylo možné stanovit cenu. 

 

8. 14. i ) Dále je potřeba doplnit členství v  kulturní komisi. Jana Planíková podala 

demisi. 

 

8.1 4. j) Na včerejším zasedání na Lib.kraji jsem oslovil radní životního prostředí a 

dopravy ohledně obchvatu Horek. Vyvolal jsem schůzku, která se bude konat 11. 

12. 2019 od 14.30 hod. na LK za účasti hejtmana kraje. Ochranné pásmo vodního 

zdroje, možnost znečištění splachovou vodou. Kdo by mohl jet se mnou? 

Jan Hanuš se nabídl, že se starostou do Liberce pojede. 

 

8. 14. k) Mirka Bajerová přišla na veřejné zasedání s návrhem,  aby se do rozpočtu 

na příští rok dala větší částka na drobné úpravy  na KD v Nedaříži. Bylo by 

potřeba vymalovat, dát nové lino. V kuchyni uhnila dvířka u sporáku a kuchyňská 

linka je také v žalostném stavu. Myslí si, že by si inovaci interiér KD zasloužil. 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                            Miloslav Lejdar       .……………………………              

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  4. 12.  2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


