
Zápis 20 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební 

místnost) 

 
datum konání: 9. 5. 2018 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 19.45 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jana Planíková 

              Jaroslav Munzar 

 

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

                             2) Nové znění stanov Jilemnicka-svazku obcí 

                             3) 160 let výročí dráhy Jaroměř - Horka u Staré Paky 

                             4) Různé, závěr 

                                                                                                                                                       

Usnesení č. 20. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

20. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 

Janu Planíkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu. 

 

20. 2.  
Jilemnicko - svazek obcí předkládá návrh na schválení nového znění stanov 

Jilemnicka - svazku obcí. Důvodem pro vypracování nového návrhu byl nesoulad 

platných stanov s aktuální legislativou, neboť původní stanovy ve všech svých 

dodatcích vycházely z platné legislativy do roku 2011. Předkládaný návrh stanov 

také reflektuje aktuální potřebu změny organizační struktury Svazku a úpravy 

dílčích částí stanov především v oblasti jednacích podmínek orgánů nebo rozsahu 

předmětu činnosti. Předkládaný návrh byl připomínkován ze strany právního 

odboru Libereckého kraje a po schválení v zastupitelstvech členských obcí bude 

schválen na valné hromadě DSO. Platnost nových stanov bude od 1. 7. 2018. 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje nové znění stanov Jilemnicka – svazku obcí dle předloženého 

návrhu s platností od 1. 7. 2018.  

 

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

 

Usnesení č. 20. 2. bylo schváleno. 

 

20. 3. Starosta seznámil s připravovanou oslavou 160 let provozu na trati Jaroměř - 

Horka u Staré Paky, která bude 2. 6. 2018. Pořádá to Společnost železniční výtopna 

Jaroměř. Budeme dodávat vodu. 

 

20. 4. a) Protože se blíží volby do zastupitelstva,  je třeba určit počet zastupitelů 

v novém zastupitelstvu. Navrhuji 7, jako doposud. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje počet zastupitelů pro příští zastupitelstvo na období 

2018 - 2022, v počtu 7. 

 

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

 

Usnesení č. 20 .4. a) bylo schváleno. 

 

20. 4. b) Nový zákon o odpadech neumožňuje zpětný odběr elektroodpadu při 

svozu nebezpečného odpadu. Uzavřeli jsme proto smlouvu s REMA systémem na 

bezplatný odvoz elektroodpadu z obce, který bude shromažďován u hasičských 

garáží v určitém dohodnutém termínu a následně na objednání zdarma odvezen. 

 

20. 4. c) Dále je tu nová vnitřní  směrnice pro nakládání s osobními údaji, která 

stanovuje vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinnosti 

EU 2016/679.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje vnitřní směrnici pro nakládání s osobními údaji.  

  

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

 

Usnesení č. 20. 5. c) bylo schváleno. 

 

20. 4. d) Starosta nechal udělat cenovou poptávku na 8 sklepních oken na obecním 



úřadě. Firma DONAP Nová Paka- 90 278,-Kč. Firma ALLMO-PROFIL Bílá 

Třemešná- 51 585,-Kč. Hliníková okna objednal u firmy ALLMO-PROFIl. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje smlouvu s firmou ALLMO-PROFIL na zhotovení 8 

hliníkových oken na obecní úřad. 

 

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

 

Usnesení č. 20. 4. d) bylo schváleno. 

 

20. 4. e) Dále je tu žádost o finanční dar na podporu Linky bezpečí, z.s. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí, z.s. 

 

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

 

Usnesení : 20. 4. d) bylo schváleno. 

 

20. 4. f) Dále je potřeba probrat další pronájem obecního bytu po paní Hlouškové. 

 

20. 4. g) Z důvodu drahého elektrického vytápění hasičských garáží akumulačními 

kamny navrhujeme vybudovat komín z nerez trubek, aby se do budoucna snížily 

náklady na vytápění těchto prostor.  

 

Starosta  poděkoval za účast. 

 

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

          

          Ověřovatelé:     Jana Planíková       ………………….…………   

 

                            Jaroslav Munzar     .............................................           

 

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

 

V Horkách u Staré Paky,  dne  9. 5. 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


