
 Zápis 17 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

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

místnost) 

 
datum konání: 27. 9. 2017 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.30 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

            občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Jana Planíková 

 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 7 - 9/2017 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č.3/2017 

                             5) Zpráva kontrolní komise 

                             6) Záměr pronájmu části pozemku 1492/2 k. ú. Horka 

u Staré Paky pro Českou telekomunikační infrastrukturu 

                             7) Žádost Charita Dolní Kalná o finanční příspěvek 

                             8) Schválení dohody o vytvoření společného 

školského obvodu mateřské školy 

                             9) Schválení OZV č.2/2017, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu mateřské školy                                                                                       

                           10) Různé, závěr 

                              

Usnesení č. 17. 1. Program byl jednohlasně schválen: 7 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Janu Planíkovou ověřovateli zápisu. 

 

17.2. Starosta seznámil s hospodařením obce 7-9/2017, viz.příloha. 



 

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

viz.příloha. 

 

17.  4 .Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2017, viz.příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.3/2017. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 4. bylo schváleno. 

 

17. 5. Jan Hanuš přečetl zápis kontrolního výboru, viz.příloha. 

 

17. 6. Starosta seznámil s žádostí firmy CETIN o pronájem části pozemku p. č 

.1492/2 v k. ú. Horka u Staré Paky. Jedná se o 5m2 na dobu 10 let a nájemné ve 

výši 4 000,-Kč/rok. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky sshvaluje pronájem části pozemku p. č. 1492/2 v k. ú. 

Horka u Staré Paky na 10 let, za 4 000,-Kč/rok. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 6. bylo schváleno. 

 

17. 7. Starosta seznámil s žádostí Služby Dolní Kalná o příspěvek na krytí nákladů 

terénní pečovatelské služby v roce 2017 ve výši 5 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje příspěvek organizaci Služby Dolní Kalná ve výši 5 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 7. bylo schváleno. 

 

17. 8. Starosta sdělil, že podle nového školského zákona obec, která nemá školské 

zařízení je povinna si vytvořit dohodu o společném školském obvodu mateřské 

školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková 



organizace. 

  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření dohody o společném školském obvodu mateřské školy, 

jejichž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0  proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 8. bylo schváleno. 
 

17. 9. Starosta sdělil, že na základě uzavřené dohody musíme vydat a schválit 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

mateřské školy. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u St. Paky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví 

část společného školského obvodu mateřské školy. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 9. bylo schváleno. 

 

17. 10. a) Potřebujeme schválit plán akcí na další období, abychom udělali projekty 

nebo stavební povolení. 

1) Oprava střešního pláště na zdrav. Středisku (dotace Lib. kraje, jaro 2018). 

2) Kanalizace od KD po Tošovský, projekt i povolení máme. Stále nám hrozí 

pokuta z životního prostředí. 

3) Vybudování bytů nad zdravotním střediskem (dotační titul IROP, projekt, 

stavební povolení ing. Korda). 

4) Cyklotrasa na Studenec (podmíněno dohodou s ŘSD a obcí Studenec). 

5) Vybudování multifunkčního hřiště (stavební povolení máme). 

Všechny navržené akce můžou být realizovány pouze s finanční podporou 

dotačního titulu. 

 

b) Dovolte, abych vás informoval o investici do vodovodu. Bylo vyměněno hlavní 

vodovodní potrubí od Suchánků až po vodojem i s ventilama ve vodojemu v ceně 1 

011 374,-Kč, zároveň bylo namontováno nové filtrační zařízení na zachycování 

manganu firmou Lichtenberg Nasavrky. Koupili jsme nové náhradní nerezové 

čerpadlo, vše v ceně 167 392,50,-Kč. Při posledním výpadku proudu došlo k 

výpadku signalizační jednotky vodojem - vrt. Oprava stála 8 264,-Kč. Chtěl bych 



poděkovat p.Vágenknechtovi za hodiny strávené při těchto opravách. 

 

c) K zamýšlené cyklotrase nám ŘSD umožnilo průjezd pod novou komunikací a 

potom okolo křižovatky dle plánku, rozhodli jsme se pro variantu 1, protože 

varianta 2 prochází územím určeným k výstavbě RD. 

 

d) Změna územního plánu je provedena mapová část, dodělává se textová část.Poté 

se svolá znovu veřejné projednání jestli se někdo neodvolá. 

 

d)Je vyhlášen dotační titul z MŽP na nákup kojtenerů na bioodpad.Dotace je  

podmíněná nákupem štěpkovače za půl milionu, který je pro nás zbytečný. 

 

e)Dále je potřeba schválit žádosti o finanční dar na činnost dle rozpočtu obce 2017 

pro TJ Sokol a SDH Nedaříž. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančních darů dle předložených  žádostí pro TJ Sokol 

Horka a SDH Nedaříž. 

 

Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 10. e) bylo schváleno. 

 

f) Při vytyčování hranic obecní cesty u KD v Nedaříži byly zjištěny nesrovnalosti u 

Saibtu, kteří nesouhlasí s vytyčením hranice. Mají čističku na obecním pozemku. 

Byl jsem obviněn, že je chci okrást. Je to v řešení ZPK p.Šolc Stará Paka. 

g) P. Suchánek se dotazuje, zda by byl možný odkup staré studny na Borovnici. My 

tam máme rozvaděč el.energie. 

h) Při vyměřování pozemku u Zvelebilu se přišlo na to, že u Walravenu je to to 

samé. Jednalo by se o 31 m2. Koupily by to. 

Ch) Obci byla doručena smlouva o zřízení věcného břemene č. 

IV-12-4013256/VB/03.  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4013256/VB/03. 

Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

Usnesení č. 17.10 ch) bylo schváleno.  

 



 

 

 

Starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

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

           

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

 

 

                     Alena Ježková        .........................................           

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, 27. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 


