 Zápis 7
z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

datum konání: 10. 12. 2015
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.00 hod.
přítomno: 5 členové zastupitelstva
                občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Jana Planíková
                     Jaroslav Munzar
návrh programu: 1)Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
                             2)Kontrola usnesení z minulého zasedání
                             3)Stav hospodaření obce za období 9-12/2015
                             4)Rozpočtové opatření č.3/2015
                             5)Rozpočtové provizorium na rok 2016
                             6)Plán inventarizace pro rok 2015
                             7)Rozpočtový výhled
                             8)Zápis z kontrolního výboru
                             9)Zápis z finančního výboru
                            10)Obecně závazná vyhláška č.2/2015-podmínky pořádání venkovních akcí
                            11)Směna a prodej pozemků s firmou Wotan Forest,s.r.o.(bývalý Jilos Horka s.r.o.)
                            12)Opakované žádost p.Grofa z Čisté u Horek o odkup části pozemku 1440/16 k. ú. Horka u Staré Paky
                            13)Různé, závěr                                                                                                                          
                             
Usnesení č. 7. 1. Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.


7. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Janu Planíkovou a Jaroslava Munzar ověřovateli zápisu.

7. 2. Starosta přečetl zápis z kontroly usnesení z minulého zasedání.

7. 3. Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za období 9-12/2015.

7. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.3/2015, viz.příloha.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 4. bylo schváleno.

7. 5. Starosta seznámil s pravidly rozpočtového provizoria, které bude platit do schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky pro rok 2016.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2016.

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 5. bylo schváleno.

7. 6. Starosta - ve smyslu zákona č.536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů přikazuji provést v roce 2015 řádnou inventarizaci majetku a závazků.

7. 7. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2020.

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 7. bylo schváleno.

7. 8. Starosta přečetl zápis z kontrolního výboru, viz. příloha.

7. 9. Zápis z finančního výboru přečetl Jaroslav Munzar, viz. příloha.

7. 10. Starosta seznámil se zněním vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 10. bylo schváleno.
 
7. 11. Dále je žádost firmyWotan Forest (Jilos) o směnu a prodej pozemků dle návrhu: 1093/3-silnice LK-61 m2, 1093/2-silnice LK-532 m2, 436/1-chodník, odstavné stání-329 m2, za pozemky u nádraží (parkoviště). Firma požaduje zhruba 2400m2, ke směně je asi 1000m2, zbytek bude prodám za dohodnutou cenu - 250,-Kč/m2. Skutečné metry budou známy po zaměření.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje  směnu a prodej pozemků s firmou Wotan Forest dle návrhu: 1093/3-silnice LK-61 m2, 1093/2-silnice LK-532 m2, 436/1-chodník, odstavné stání-329 m2, za pozemky u nádraží (parkoviště). Firma požaduje zhruba 2400m2, ke směně je asi 1000m2, zbytek bude prodám za dohodnutou cenu - 250,-Kč/m2. Skutečné metry budou známy po zaměření.


Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 11. bylo schváleno.

7. 12. Dále Grofovi opětovně podali žádost o odkup části pozemku podél místní komunikace 3039/2 k. ú. Horka u Staré Paky, z pozemku 1440/16 k. ú. Horka u Staré Paky, dle nákresu v jejich žádosti. Starosta jim vysvětlil, že obec Horka u Staré Paky nebude pozemek odprodávat, protože pod ním vede vodovodní řád a je zde plánovaná kanalizace.

Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá odprodej části pozemku 1440/16 k. ú. Horka u Staré Paky, protože pod pozemkem vede vodovodní řád.

Jednohlasně zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 12. bylo schváleno.

7. 13. a) Dále je tu darovací smlouva OPL/3195/2015 od Lib. kraje na pozemek p.p.č.3052/3 k. ú. Horka u Staré Paky  o výměře 88m2 s chodníkem u restaurace u Janáků.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje darovací smlouvu č. j. OLP/3195/2015 od Lib. kraje na pozemek p. p. č. 3052/3 k. ú. Horka u Staré Paky o výměře 88 m2 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 13. a) bylo schváleno.

7. 13 .b) Dále je potřeba schválit vypovězení nájemních smluv části pozemku pro umístění plechových  garáží na pozemku 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky, p. Lehká, p. Fíla, p. Martincová, p. Jiřičková, protože se pozemek prodává firmě Wotan Forest.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje vypovězení nájemních smluv části pozemku pro umístění plechových garáží na pozemku 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 13. b) bylo schváleno.

7. 13. c) Dále je potřeba schválit podání žádosti o dotaci z Libereckého kraje na výměnu vodovodního potrubí od potravin u Jirásků po odbočku na Borovnici při plánované opravě silnice I/16. Dotace je 70% z celkových přiznatelných nákladů.


Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podání žádosti na dotaci z Libereckého kraje na výměnu vodovodního potrubí v části obce. 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 7. 13. c) bylo schváleno.

7. 13. d) Starosta sdělil, že zítra konečně přivezou svozové auto.

7. 13. e) Dále přišla smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016.

7. 13. f) Dále jsme dostali seznam úkonů,  na které si můžeme uzavřít veřejnoprávní smlouvy s Jilemnicí v oblasti silničního správního úřadu.
                                                                                                                                                    
Starosta všem poděkoval za účast.

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

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


              Jaroslav Munzar  …...........................................................          

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


V Horkách u Staré Paky, dne  10. 12. 2015








                                                                                    


         











          




