
Zápis 9 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 
Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré 

Paky 
 
datum konání: 22. 6. 2012 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

                     Jaroslav Munzar 

 
návrh programu:  1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
                               2) Stav hospodaření obce za období 1-5/2012 
                               3) Schválení smluv o právu provést stavbu 4x 
                               4) Vyhláška č. 1/2012 
                               5) Odsouhlasení pronájmu pozemků v k. ú. Nedaříž p.p.č 150/1 
a 150/2 
                               6) Rozpočtové opatření č. 1 
                               7) Schválení závěrečného účtu roku 2011 
                               8) Vyjádření k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje 
                               9) Žádost o příspěvek na činnost od SDH Nedaříž 
                             10) Různé, závěr 
 
                              
Usnesení č. 9. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování. 
 
9.1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, 
Ludmilu Sekyrkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu. 
 
9.2. Starosta seznámil přítomné s dosavadním hospodařením obce, za období 1-
5/2012. 



 
 
9.3. Starosta seznámil přítomné s potřebou schválit smlouvy s majiteli pozemků, na 
kterých je plánovaná výstavba kanalizace. Jedná se o pozemek paní Tošovské 
p.č.21/3, pozemek manželů Sekyrkových, p.č.223/12, pozemek pana Vaňka, 
p.č.195/11. 
 
Usnesení č. 9. 3. 
ZO po projednání schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu s paní 
Tošovskou, manželi Sekyrkovými a panem Vaňkem. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
9.4. Obec vydala vyhlášku č. 4/2010, která upravovala provozování výherních 
automatů, jelikož toto už upravuje zákon je potřeba tuto vyhlášku zrušit. 
 
Usnesení č.9.4. 
ZO po projednání schvaluje OZ vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 
4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
9.5. Obecní pozemky v k.ú. Nedaříž p.p.č 150/1 a 150/2 pan Beneš již nechce 
obdělávat a tak je starosta nabídl panu Štefanovi ze Studence. Starosta navrhl 
uzavřít nájemní smlouvu na 1,-  Kč za rok. 
 
Usnesení č. 9. 5. 
ZO po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p.Štefanem, na pozemky 
v k. ú. Nedaříž p.p.č 150/1 a 150/2 za 1,-Kč na rok. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  
 
9.6.Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č.1,viz příloha. 
 
Usnesení č.9.6. 
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č.1. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 



 
9.7. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2011.  
 
Usnesení č.9.7. 
ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti,  0 se zdrželo hlasování. 
 
9.8. Starosta ve spolupráci s paní Blažkovou vypracoval vyjádření k navrhovanému 
obchvatu Horek, toto vyjádření je nutné k dokumentu Zásady územního rozvoje 
Libereckého kraje. Starosta přítomné seznámil se zněním zasílaného vyjádření. 
 
Usnesení č.9. 8. 
ZO po projednání schvaluje zaslání vypracovaného vyjádření k dokumentu Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje.  
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
9.9. Starosta přečetl žádost SDH Nedaříž o příspěvek na činnost dle schváleného 
rozpočtu ve výši 10 000,-Kč. 
 
Usnesení č. 9. 9. 
ZO po projednání schvaluje poskytnout příspěvek SDH Nedaříž na činnost ve výši 
10 000,-Kč. 
 
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0se zdrželo hlasování. 
 
9.10. a) Starosta čeká na cenové nabídky na opravu plotu u zdravotního střediska a 
opravu dveří na sokolovně. 
 
b) Na obecním úřadě proběhla revize komínů, dopadla špatně. Je zakázáno topit. 
Pan Jiří Vondra udělal cenovou nabídku na opravu komínů. Dále jsme oslovili další 
firmy. Celková cena od pana Vondry je 130 000,-Kč bez DPH. 
 
c) Dále starosta informoval přítomné, že dotaci na rozcestník jsme nedostali. 
 
d) Dále informoval o územním plánu, stále se ještě na něm pracuje, čeká se na 
vyjádření pana Mařana z Liberce. Územní plán musí být schválen do 19. 8. 2012 
abychom dostali dotaci.  
 



e) Na schůzi MASKY Přiďte pobejt! Jilemnice bylo sděleno, že už bude letos  jen 
jedna výzva. 
 
f) Starosta vyvolal jednání kvůli končící záruce na silnici z Horek u Staré Paky  do 
Levínské Olešnice. 
 
g) Starosta požádal přítomné členy TJ Sokola,  aby se domluvili s Martinem 
Šmídem na úmístění oplocení kolem hřiště. 
 
h) Pan Ludvík Matuška nesouhlasí s používáním pitné vody na trénování hasičů. 
Cvičili tady i cizí sbory. Pak voda nemá tlak,  a tak  jsou omezováni místní občané.  
Starosta o cvičení cizích sborů ví, sbory si vodu platí, každý si to může na obecním 
úřadě zkontrolovat. Bohužel konstrukce vodovodu není ideální a tak požádal 
občany o trpělivost. Necvičí se každý den. 
                                                                                                                                                        
Starosta všem poděkoval za účast. 
 
 
      Zapisovatel:         Jana Bajerová       …………………..................... ……… 
           
 
     Ověřovatelé:        Ludmila Sekyrková………………………………………..     
 
 
                                   Jaroslav Munzar       ...........................................................           
 
 
     Starosta obce:      František Sedlák      ……………………………………..     
 
 
Na Horkách u Staré Paky, dne  22. 6. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


