
Zápis 11 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se 

konalo v budově  KD Nedaříž 

 

datum konání:19. 8. 2020 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 21.00 hod. 

přítomno: 4 členové zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Alena Ježková 

ověřovatelé: Miloslav Lejdar 

                     Jan Hanuš 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 7-8/2020 

                             3)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4)Rozpočtové opatření č.2/2020 

                             5)Žádost pana Josefa Grofa z Čisté u Horek o užívání 

pozemku 1440/16 k.ú.Horka u Staré Paky 

                             6)Schválení OZV č.1/2020 o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí 

                             7)Nákup pozemku od Obce Studenec p.č.3050/1 

k.ú.Horka u Staré Paky 

                             8)Různé, závěr                                                                                                          

                              

Usnesení č. 11. 1.  Program byl jednohlasně schválen:4 členové pro, 0 proti, 0 

se zdrželo hlasování. 

 

11. 1 .Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Alenu Ježkovou zapisovatelkou a 

Miloslava Lejdara  a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

11. 2 .Starosta seznámil s hospodařením obce 7-8/2020, viz příloha. 

 

11. 3. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz. 

příloha. 

 

 

11. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2020, viz.příloha. 



 

11. 4. Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020. 

 

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 11. 4. bylo schváleno. 

 

11. 5. Je tu žádost pana Josefa Grofa o užívání části pozemku 1440/16 k.ú.Horka u 

Staré Paky. Bude sepsána smlouva o užívání. 

 

11. 5. Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje užívání pozemku č.1440/16 v k. ú. Horka u Staré 

Paky. 

 

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 11. 5. bylo schváleno. 

 

11. 6. Dále je tu Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

 

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 11. 6. bylo schváleno. 

 

11. 7. Dále je tu nákup pozemku od obce Studenec, p.č. 3050/1v k. ú. Horka u Staré 

Paky(obecní cesta k Panskému háji).Výměra 2188 m2 za 50,-Kč/m2, což je 109 

400,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje nákup pozemku č.3050/1v k. ú. Horka u Staré Paky za 

50,-Kč/m2. 

 

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 11. 7. bylo schváleno. 

 

11. 8. a) Záměr přestavby, přestěhování obecního úřadu do přízemí. Statik 

p.Martinec požaduje projektovou dokumentaci obecního úřadu. Na stavebním 

úřadě v Jilemnici nic nemají. Musíme nechat zhotovit stavební plány. Zatím toto 

realizovat nebudeme. 

 

b) Dále je tu nabídka firmy JD rozhlasy s.r.o. na vybudování veřejného solárního 

osvětlení v ulici k Višňovce. Bylo by to bez kopání a jenom na ohlášení stavby. 

Cenová nabídka je na 4 světla 140 000,-Kč. 

Zatím nerealizovat. 

 

c) Ve dnech 27. - 29. 8. 2020 bude kominík p.Šabata provádět vymetání komínů v 

obci dle domluvy občanů. 

 

d) Dne 7. 11. 2020 proběhne tradiční setkání s důchodci v KD Nedaříž. Cestovatel 

p. Jiřiště promítne záběry z cest a k poslechu zahrají Miloš a Jindra Farský. 

Vybráno povídání o Krkonoších. 

 

e) Na parkovišti u Janáků stojí odstavené auto SPZ ZLA 23-83. Nezná někdo 

majitele? 

 

f) Paní Hrnčířová nabourala studnu na nádraží. Nechá ji opravit od p. Matušky. 

 

g) Starosta se dotázal p. Jiřího Grundy, zda by neprodal pozemek vedle cesty v 

Nedaříži. Pan Grunt o tom neuvažuje, vše nechá na dětech. 

 

h) V sobotu proběhne na louce u Wotan Forest noční hasičská soutěž, na kterou jste 

všichni zváni. 

 

ch) Kalkulace vodného za loňský rok je 29,60.-Kč/m3. Proto navrhujeme zvednout 

cenu vodného na 28,-Kč/m3. Tato nová cena  bude od příštího odečtu vodoměrů, 

což je od listopadu 2020.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky schvaluje cenu vodného od příštího 

zúčtovacího období na 28,-Kč/m3. Nová cena bude účtována od období listopad 

2020.  

 

Jednohlasně schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 



 

Usnesení č. 11. 8. ch) bylo schváleno. 

 

i) Obec dostala od státu příspěvek na coronavirus 297 500,-Kč. 

 

j) Jan Hanuš požádal o zrušení nájemné smlouvy se ZEFOU na pozemek, který 

koupil od obce. 

 

k) Jan Hanuš navrhl,  aby obec koupila hasičské helmy za vlastní prostředky,  

když dotace na ně byla zamítnuta. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky po projednání schvaluje zakoupení 4 kusů 

zásahových hasičských helem. 

 

Jednohlasně schváleno:4 členové pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 11. 8. k) bylo schváleno. 

 

l) Martin Bajer požádal o investici od obce na příští rok do hasičských garáží. 

Zavedení vody do garáží. 

 

m) Dále Martin Bajer navrhl,  aby obec zavedla Wifi připojení v obecních 

prostorách. 

 

n) Martin Bajer oznámil, že v pátek 21.8.2020 hasiči dělají na louce občerstvení 

pro firmu Wallraven-Suchánek. 

Příští rok bude firma Wallraven-Suchánek pořádat oslavy a chystá oslovit obec,  

aby se k oslavám přidala, protože obec bude mít výročí 100 let od osamostatnění 

obce. 

 

o) Zastupitelé měli schůzku s Václavem Bajerem ml., aby vysvětlil situaci na hřišti 

po fotbalovém turnaji. 

Obec sestaví a sepíše pravidla o užívání obecních pozemků. 

 

p) Jan Hanuš požádal,  aby zastupitelé byli o veškerém dění podrobně 

informování. 

Slíbil, že do konce prázdnin zajistí natření a sestavení dřevěného domečku k 

multifunkčnímu hřišti. 

 



 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

          Zapisovatel:      Alena Ježková      …………………...............… 

          

          Ověřovatelé:     Jan Hanuš         ……………………………..        

 

                            Milaslav Lejdar     ...……………………………              

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  19. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 


