
Zápis 5 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 
datum konání: 9. 9. 2011 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

                   občané viz.prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

                      Jan Hanuš 
 
návrh programu:  1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                               2) Zřízení smlouvy na věcné břemeno s VČE 
                               3) Žádost o odkup pozemků p. Beneš 
                               4) Rozpočtové opatření č. 2 
                               5) Pozemky u KD Nedaříž - odpověď na žádost 
                               6) Nákup pozemku od firmy Auto PS 
                               7) Žádost TJ Sokolu Horka u Staré Paky o proplacení transferu 
na činnost oddílu 
                                8) Různé, závěr 
 
Usnesení č. 5. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
5. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Ludmilu Sekyrkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 
 
5. 2. Starosta seznámil přítomné se záměrem VČE postavit sloup vysokého napětí 
na obecním pozemku č. 153/9 k. ú. Nedaříž a proto je potřeba zřídit věcné 
břemeno. Bude sepsána smlouva o zřízení věcného břemene. Obec povinná 
z věcného břemene. 
 
Usnesení č. 5. 2. 
ZO po projednání schvaluje zřízení věcného břemeno s VČE na obecním pozemku 



č. 153/9 k. ú. Nedaříž. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 3. Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Svatoslava Beneše, Nedaříž čp. 14 
o odkoupení obecních pozemků p.č.170 a p.č. 242/1 k.ú. Nedaříž. Pan Svatoslav  
Beneš si nechal vypracovat znalecký posudek - cena je 50 360,-Kč. Záměr prodeje 
byl vyvěšen na úřední desce od 27. 6. 2011 do 29. 7. 2011.  
 
Usnesení č. 5. 3. 
ZO po projednání schvaluje prodej obecních pozemků p.č.170 a p.č.242/1  k.ú. 
Nedaříž panu Svatoslavu Benešovi, Nedaříž čp. 14 za odhadní cenu. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 4. Starosta přítomné seznámil s přípravami na zbudování chodníku podél Jilosu a 
silnice III/2931 směr na Nedaříž, je nutné směnit pozemky s firmou Jilos Horka, 
s.r.o. Vše je vyměřeno, na pozemky jsou vypracovány znalecké posudky. Jedná se 
o obecní pozemek: část pozemku (451 m2 - vznikne ppč.3165/7) z celku 
ppč.3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky -  ostatní plochy,  celková výměra 9 677 m2 
pro Jilos Horka, s.r.o.   
Jilos Horka, s.r.o. - část pozemku (371m2 - vznikne ppč.374/6) z celku ppč.374/ k. 
ú. Horka u Staré Paky -  ostatní plochy, celková výměra 2 679 m2 pro obec Horka 
u Staré Paky, část pozemku ( 78 m2 - vznikne ppč.382/3 a celku ppč.382/2 k. ú. 
Horka u Staré Paky - ostatní plochy, celková výměra 1 481m2 pro Obec Horka. 
 
Usnesení č.5.4. 
ZO po projednání schvaluje směnu výše uvedených pozemků. Jedná se o obecní 
pozemek: část pozemku (451 m2 - vznikne ppč.3165/7) z celku ppč.3165/2 k. ú. 
Horka u Staré Paky -  ostatní plochy,  celková výměra 9 677 m2 pro Jilos Horka, 
s.r.o.   
Jilos Horka, s.r.o. - část pozemku (371m2 - vznikne ppč.374/6) z celku ppč.374/ k. 
ú. Horka u Staré Paky -  ostatní plochy, celková výměra 2 679 m2 pro obec Horka 
u Staré Paky, část pozemku ( 78 m2 - vznikne ppč.382/3 a celku ppč.382/2 k. ú. 
Horka u Staré Paky - ostatní plochy, celková výměra 1 481m2 pro Obec Horka. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 5. Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 2, viz.příloha. 
 



Usnesení č. 5. 5. 
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 6. Starosta  přítomné informoval o žádosti sl. Hany Hlaváčkové o odkup 
pozemků vedle KD Nedaříž. Zastupitelstvo její žádost zamítlo. Pozemky kolem 
obecních budov prodávat nebudeme. 
 
5. 7. Starosta informoval o nákupu pozemku od firmy Auto PS s.r.o. pro budoucí 
chodník. Po dohodě s firmou Auto PS odkoupíme 91m2 za 5,-Kč/m2 p.č.321/4.  
 
Usnesení č.5.7. 
ZO po projednání schvaluje nákup  pozemku 91 m2 za 5,- Kč/m2 p.čp. 321/4.  
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 
5. 8. Přišla žádost od TJ Sokol Horka u Staré Paky o proplacení transferu na činnost 
oddílu ve výši 35 000,-Kč. 
 
Usnesení č. 5. 8. 
ZO po projednání schvaluje proplacení transferu ve výši 35 000,- Kč  na činnost TJ 
Sokol Horka u Staré Paky. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 9. a) Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci na chodník 
podél  Jilosu a silnice III/2931 směr na Nedaříž.  
 
Usnesení č. 5. 9. a) 
ZO po projednání schvaluje podat žádost o dotaci na chodník podél Jilosu Horka 
s.r.o. a silnice III/2931 směr na Nedaříž. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 9. B ) Další je žádost o dotaci z programu Libereckého kraje - Program pro 
obnovu venkova. Do tohoto programu bychom zahrnuli výměnu  plotu u 
zdravotního střediska a umístili na prostor kolem střediska několik herních prvků 
pro děti. Rozpočet na nový plot dodá Martin Šmíd. Dotace je 70%. 
 



Usnesení č. 5. 9. b) 
ZO po projednání schvaluje podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova. 
Záměr: výměna plotu u zdravotního střediska na Horkách u Staré Paky a umístění 
do oploceného prostoru několika herních prvků pro děti. Projekt je ve výši 
350 000,- Kč.  
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 9. c) Dalším potřebným krokem k podání žádosti o dotace je schválit dodatek k 
"Programu obnovy venkova"obce Horka u Staré Paky.  
 
Usnesení č. 5. 9. c) 
ZO po projednání schvaluje dodatek k "Programu obnovy venkova" obce Horka u 
Staré Paky. 
 
Schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
5. 9. d)Starosta informoval o probíhající opravě elektrického vedení, proud proto 
nepůjde ještě několikrát. 
 
5. 9. e) Starosta informoval o výměně septiku u KD Nedaříž, již je zažádáno o 
kolaudaci. 
 
5. 9. f) Starosta informoval o dokončení opravy staré hasičárny, SDH již 
absolvovala kontrolu dokladů v Hradci Králové na SZIF, 11.10.2011 proběhne 
fyzická kontrola. 
 
5. 9. g) Pan Jan Hanuš informoval o dokončení prací na sokolovně, příští týden 
bude hotová i dokumentace. Provedli nějaké stavební úpravy i uvnitř sokolovny, 
vymalovali. Pan Hanuš poděkoval obci, že umožnila toto uskutečnit. 
 
5. 9. h) Starosta informoval o plánované opravě kanalizace u zdemolovaného domu 
p.Vaňka čp. 4, není třeba stavebního povolení ani ohlášky. Je třeba kanalizaci 
opravit dříve, než zde bude p.Vaňek  - firma Obklady a dlažby stavět. 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. 9. ch) Starosta informoval o konání vítání občánků 1.10.2011 od 10 hod.v KD 
Nedaříž. 
 
Starosta všem poděkoval za účast. 
 
      Zapisovatel:         Jana Bajerová       …………………..................... 
           
 
      Ověřovatelé:        Ludmila Sekyrková  ……………………………..     
 
 
                                    Jan Hanuš                 ………………………………      
 
 
     Starosta obce:      František Sedlák      ……………………………… 
 
V Nedaříži, dne  9.9.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 
 
 


