Zápis 8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré
Paky
datum konání: 16. 3. 2012
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 7 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Alena Ježková
Jan Hanuš
návrh programu:1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2)Schválení rozpočtu 2012
3)Stanovení ceny vodného
4)Žádost o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v
Jilemnici
5)Informace finanční komise
6)Zvýšení pokladního limitu
7)Informace o jarním úklidu
8)Různé, závěr
Usnesení č. 8. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
8. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu.
8. 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který sestavilo zastupitelstvo
na pracovní schůzce. Návrh byl vyvěšen na úřední desce od 20. 2. 2012 do 16. 3.
2012.
Usnesení č. 8. 2.
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2012. Příjmy ve výši

3 869 500,- Kč. Výdaje 6 217 127,- Kč. Jde o rozpočet schodkový. Schodek je kryt
z finančních prostředků z minulého roku 2 347 627,- Kč. Tímto je zachována
zásada vyrovnanosti rozpočtu.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování.
8. 3. Starosta seznámil přítomné s kalkulací ceny vodného, kterou zpracoval pan
Petr Hanuš z KrVaku. Z této kalkulace vyplývá nutnost zvýšit cenu vodného.
Návrh je 20,- Kč pro fyzické i právnické osoby.
Usnesení č. 8. 3.
ZO po projednání schvaluje zvýšení ceny vodného na 20,- Kč od příštího
zúčtovacího období, tj. od května 2012.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
8. 4. Svaz tělesně postižených v Jilemnici požádal o příspěvek na činnost. Z naší
obce je 14 členů. Návrh je přispět částkou 2000,- Kč.
Usnesení č. 8. 4.
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek STP v Jilemnici ve výši 2000,Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
8. 5. Předseda finanční komise Jaroslav Munzar seznámil přítomné se zápisem ze
schůze finanční komise, viz. příloha.
8. 6. Starosta požádal o zvýšení pokladního limitu z 30 000,- Kč na 40 000,- Kč.
Usnesení č. 8. 6.
ZO po projednání schvaluje zvýšení pokladního limitu na 40 000,- Kč.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
8. 7. Starosta sdělil, že až počasí dovolí, bude zase jarní úklid obce.
8. 8. a) Starosta přečetl "Vyjádření k zjišťovacímu řízení "Silnice 1/16 Horka u St.
Paky", které obec odeslala.

8. 8. b) Dále starosta sestavil dopis pro odbor dopravy LK a KSSLK s upozorněním
na situaci kolem Jilosu Horka s.r.o. a s návrhem na řešení stávajícího stavu.
Usnesení č. 8 .8. b)
ZO po projednání schvaluje zaslání dopisu na odbor dopravy LK a KSSLK.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
8. 8. c) Starosta informoval o opravě silnice na Studenec, pro letošní rok je
vyřazeno z financování.
8. 8. d) Obec podala žádost na dotaci z programu - oranžové hřiště ČEZ.
8. 8. e) Dále obec podala žádost o dotaci na dětské hřiště z programu MMR.
8. 8 .f) Obec zafinancovala sanační omítky v sokolovně a v KD v Nedaříži.
8. 8. g) Firma Suchánek - Wallraven s.r.o. plánuje modernizaci výroby. Obec
poslala vyjádření bez připomínek.
8. 8. h) Na obec dorazily už 3 žádosti od pana Josefa Mikulky o připojení na obecní
vodovod. Obec ho připojí na vodoměrnou šachtu u jeho pozemku a zároveň ji
opraví.
8. 8. ch) Dále pan Junek chce dělat stavební úpravy na autosalonu.
8. 8. i) Na minulém veřejném zasedání jsme informovali o zadání studie na
odkanalizování Splavné ulice s napojením na Čistou u Horek. Studie je již hotová,
cena realizace díla je 3 500 000,- Kč.
8. 8. j) Starosta informoval přítomné o nutnosti provádět udržovací práce na
vlastních nemovitostech, konkrétně se jedná o nátěry fasád na zdravotním středisku
a u KD Nedaříž. Oslovená firma Vypan z Vrchlabí zaslala cenové nabídky.
Předběžná dohoda na provedené práce je stanovena na termín – konec března
z důvodu možnosti levnějšího nákupu kvalitních fasádních barev zn. DUFA.
8. 8. k) Dále je tu návrh na změnu výše příspěvku na provoz KD v Nedaříži při
půjčování tohoto objektu: 500,- Kč na výdělečnou akci a 100,- Kč na nevýdělečnou
akci.

Usnesení č. 8. 8. k):
ZO po projednání schvaluje změnu příspěvků na provoz KD v Nedaříži při
půjčování tohoto objektu: 500,- Kč na výdělečnou akci a 100,- Kč na nevýdělečnou
akci.
Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
8. 8. l) Starosta předal k výročí založení spolků dary TJ Sokolu Horka a SDH
Nedaříž. Jednalo se o smaltované ovály se znaky spolků. TJ Sokol Horka – faktura
ve výši 16 302,- Kč. SDH Nedaříž – záloha + faktura ve výši 7 860,- Kč.
8. 8. m) Starosta informoval, že výměna oken na obecním domě už začala.
8. 8. n) Pan Josef Prošvic se dotazoval, zda obec ví o záměrech pana Svobody,
který má pozemek ve Splavné ulici, že má na obecním pozemku hromady hlíny.
Obec o jeho záměrech nic neví, zatím jednání s panem Svobodou neplánuje.
Starosta všem poděkoval za účast.

Zapisovatel: Jana Bajerová

…………………..................... ………

Ověřovatelé: Alena Ježková

………………………………………..

Jan Hanuš

.............................................................

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

Na Horkách u Staré Paky, dne 16. 3. 2012

