Zápis 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži
datum konání: 13. 10. 2011
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.35 hod.
přítomno: 5 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Planíková
ověřovatelé: Alena Ježková
Jan Hanuš
návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Projednání připomínek k ÚP Horka u Staré Paky
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Informace o dopravní obslužnosti
5) Různé, závěr
Usnesení č. 6. 1. Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
6. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Planíkovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
6. 2. Starosta předal slovo ing. Arch. Blažkové, která seznámila přítomné se
zaslanými stanovisky k novému územnímu plánu. Dle stanoviska odboru životního
prostředí neprošla 1/3 navržených pozemků k zastavění.
Na zasedání se dostavil pan Mikulka z Čisté k projednání jeho námitky o zanesení
jeho pozemků v KÚ Horka u St. Paky do nového ÚP jako pozemky určené k
zastavění z důvodu, že na některé z nich byl v r. 2006 vydán Obecním úřadem
Horka u St. Paky souhlas s oplocením. Ing. Arch. Blažková toto dořeší
projednáním na Krajském úřadě v Liberci.
6. 3. Zprávu kontrolního výboru z 5.10.2011 přečetl pan Jan Hanuš. Tato zpráva je
přiložena k zápisu.
6. 4. Starosta seznámil přítomné se zaslanou informací z odboru dopravy KULK o

dopravní obslužnosti naší obce. Dle soupisu je naše obec obsluhována ve všední
dny 14 vlaky a 76 autobusy, v sobotu 9 vlaky a 16 autobusy a v neděli 9 vlaky a 23
autobusy. Podrobně viz „Zajištění dopravní obslužnosti“ je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
6. 5. Různé - slovo si vzal starosta
- seznámil přítomné s obsahem jednání na poradě starostů v Jilemnici
5.10.2011. Jedním z bodů jednání starostů bylo přednesení zprávy manažerky
Svazku obcí -Jilemnicko. Navrhují nové logo svazku, informovala o aktualizaci a
dotisku knížky „Památky Jilemnicka“, dále informovala o zpoplatnění
zapůjčovaných věcí (pivních setů, stánků, párty stanů) . Na obce sdružené ve
Svazku obcí Jilemnicko zaslali rozpis financování vlastního podílu na dotaci
„Komunitní kompostování na Jilemnicku a Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování“. Naše obec musí začlenit do rozpočtu na příští rok částku 24 128,48
Kč. Také informovala o tom, že skončilo pětileté období dotovaných
Krakonošových podvečerů. Obce se budou podílet na jejich financování. Do
prosince rozhodnout, jestli budou trvat jako dosud 4 dny , celkové náklady cca
199 000 Kč, nebo 3 dny za cca 151 000 Kč.
- dal hlasovat o žádosti TJ Zora Praha, která sdružuje zrakově postižené, o
zaslání příspěvku na plánovací kalendáře.
Usnesení č. 6. 5.b)
ZO po projednání jednohlasně neschvaluje poskytnutí příspěvku.
- oznámil, že byl upozorněn panem Vágenknechtem, že není signalizace,
když nejde el. proud a tím vypne čerpadlo a nečerpá vodu do rezervoáru. K tomu
dodal ještě pan Vágenknecht, že je nutno lépe zabezpečit zařízení vrtu proti
zneužití.
- informoval, že obec zaplatí za odnětí zemědělské půdy ze ZPF za
prodloužení hřiště 6976 Kč.
- plánovaný vánoční jarmark 18.12. je komplikován tím, že 17.12. je jarmark
v Jilemnici a nestihnou rozmontovat prodejní stánky k zapůjčení nám.
- informoval, že v úterý 11.10. proběhla fyzická kontrola „opravy staré
hasičárny“ bez připomínek. Dotace z EU může být proplacena.
- zatím nebyl vyhlášen dotační titul na komunikace, nemůžeme žádat na
výstavbu chodníku k Nedaříži.
- byla odevzdána žádost o dotaci na herní prvky a oplocení pozemku – vše
musí být investiční akce – opraveno.
O slovo se přihlásil pan Vágenknecht s dotazem, zdali České dráhy daly na vědomí
obci zamýšlené bourání výtopny a nádraží . Jsou tam umístěny přípojky vody a

vodoměry. Starosta odpověděl, že obec nebyla dosud o ničem informována.
Pan Prošvic se dotázal , zdali obec neví, co míní dělat majitel pozemku proti jejich
domu. Informoval, že zaváží zeminou i část obecního pozemku a nebude mít kam
odtékat dešťová voda. Bude prošetřeno a majitel uvědoměn.
Starosta všem poděkoval za účast.
Zapisovatel:

Jana Planíková

…………………..................... ……

Ověřovatelé:

Alena Ježková

……………………………………..

Jan Hanuš

……………………………………..

Starosta obce:

František Sedlák

V Nedaříži, 13.10. 2011

………………………………….

