
Zápis 7 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré 
Paky 
 
datum konání: 16. 12.  2011 

začátek: 18.30 hod. 

ukončení: 19.30 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

                   občané viz.prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

                     Jaroslav Munzar 

návrh programu:  1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                             2)Rozpočtové provizorium pro rok 2012 
                             3)Rozpočtové opatření č. 3 
                             4)Zpráva finanční komise 
                             5)Pasport místních komunikací 
                             6)Příkaz k provedení inventur 2011 
                             7)Schválení odpisového plánu 
                             8)Různé, závěr 
                              
Usnesení č. 7. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
7. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Ludmilu Sekyrkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu. 
 
7. 2 .Starosta seznámil přítomné s pravidly rozpočtového provizoria, které bude 
platit do schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2012. 
 
Usnesení č. 7. 2. 
ZO po projednání schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2012  Horka u Staré 
Paky na rok 2012. 
 



Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování. 
 
7. 3. Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 3, viz.příloha.  
 
Usnesení č. 7. 3. 
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
7. 4. Předseda finanční komise Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem ze 
schůze finanční komise, viz. příloha. 
 
7. 5. Starosta seznámil  přítomné se zpracováním pasportu místních komunikací, 
který zpracoval p. Špulák, a požádal zastupitele o jeho schválení. 
 
Usnesení č. 7. 5. 
ZO po projednání schvaluje pasport místních komunikací. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
7. 6.  Ve smyslu zákona č.583/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
přikazuji provést v roce 2011 v níže uvedených termínech řádnou inventarizaci 
majetku a závazků. Současně jmenuji složení hlavní inventarizační komise a 
složení dílčích inventarizačních komisí pro jejich provedení a vypořádání. 
Seznámení s příkazem - viz. příloha. 
 
ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí. 
 
7. 7. Starosta seznámil přítomné s odpisovým plánem obce, který bude platit od 
prosince 2011. 
 
Usnesení č. 7. 7. 
ZO po projednání schvaluje odpisový plán obce Horka u Staré Paky. 
 
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 
7. 8. a) Po odečtech vodoměrů proběhla kalkulace vodného, nevyhneme se 
zdražení. 
 
7. 8. b)Starosta poděkoval všem,  kdo se podílel na organizaci vánočního jarmarku. 



 
7. 8. c) Dále poprosil občany, aby pytle na plasty přistavovali k odvozu pouze plné. 
 
7. 8. d) Starosta informoval o průběhu jednání kolem územního plánu, máme veliké 
problémy s odborem životního prostředí v Jilemnici. S paní Blažkovou jede do 
Liberce na krajský úřad podat rozpor se závěry Jilemnického úřadu. 
 
7. 8. e) Čistá u Horek si nechává zpracovat studii na odkanalizování obce a navrhli 
nám, že bychom se mohli připojit s kanalizací ze Splavné ulice. Proto jsme nechali 
zpracovat studii na kanalizaci ve Splavné ulici s napojením na Čistou. 
 
7. 8. f) Starosta informoval o dotacích Svazku Jilemnicko, které jsou schválené. To 
je svoz a zpracování biomasy.Obec se na tomto projektu bude též podílet, zatím 
částkou 24 129,- Kč. Dále pracují na projektu Krkonošské metro, trať Martinice-
Rokytnice nad Jizerou. 
 
7. 8. g) Paní Jana Planíková navrhla umístit na novou autobusovou čekárnu tabuli s 
názvem obce a tabulku se zákazem kouření. 
 
7. 8. h) Pan Jan Hanuš poděkoval obci za pomoc a vstřícnost na předfinancování 
oprav sokolovny. 
 
Starosta všem poděkoval za účast a popřál přítomným hodně zdraví a spokojenosti 
do Nového roku. 
 
 
Zapisovatel:        Jana Bajerová          …………………..................... ……… 
           
Ověřovatelé:       Ludmila Sekyrková ………………………………………..     
 

         Jaroslav Munzar       ............................................................        
 
Starosta obce:      František Sedlák        ……………………………………..     
 
 
Na Horkách u Staré Paky, dne  16. 12. 2011 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


