
Zápis 21 

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

konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) 

 

datum konání: 28. 6. 2018 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

              Jan Hanuš 

 

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

                             2) Stav hospodaření 4-6/2018 

                             3) Usnesení minulého zastupitelstva 

                             4) Závěrečný účet obce 2017 

                             5) Účetní závěrka obce 2017 

                             6) Cenový sazebník za služby spojené s GDPR 

                             7) Prodej pozemku 3039/1 k. ú. Horka u Staré Paky 

                             8) Rozpočtové opatření č.1/2018 

                             9) Různé, závěr 

                                                                                                                                                       

Usnesení č. 21. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Jana Hanuše a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu. 

 

21. 2.  
Starosta seznámil s hospodařením obce za 4-6/2018, viz. příloha. 

  

21. 3. Jan Hanuš seznámil s plněním usnesení z minulého zastupitelstva, viz. 

příloha. 

 

21. 4. Starosta seznámil se závěrečným účtem obce za rok 2017. 

 

Návrh usnesení: 



ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce Horka u Staré Paky bez výhrad za 

rok 2017. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 4. bylo schváleno. 

 

21. 5. Starosta seznámil s účetní závěrkou obce 2017. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje účetní závěrku obce Horka u Staré Paky 2017. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 5. bylo schváleno. 

  

21. 6. Starosta seznámil s cenovým sazebníkem za služby spojené s GDPR. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje cenový sazebník za služby spojené s GDPR. 

  

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

 

Usnesení č. 21. 6. bylo schváleno. 

 

21. 7. Starosta seznámil se záměrem prodeje pozemku p.č.3039/1 k. ú. Horka u 

Staré Paky. Pozemek je ostatní plocha. Cena je 50,-Kč/m2. 

Poptat se na možnost věcného břemene. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 3039/1 – ostatní plocha - k. ú. 

Horka u Staré Paky za 50,-Kč/m2. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 7. bylo schváleno. 

 

21. 8. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.1/2018, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 



ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018. 

 

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

 

Usnesení : 21. 8. bylo schváleno. 

 

21.9.a)Starosta seznámil s kompletními pozemkovými úpravami v Nedaříži. 

Úpravy již jsou před dokončením. Je třeba schválit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje v souladu s § 12 odst.1 zákona 

č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů o půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst.1 vyhl.č.13/2014 

Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů</strong>, sborem zástupců 

stanovený postup realizace společných zařízení, vyplývajících ze schváleného 

návrhu plánu společných zařízení, zpracovaného v rámci Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Nedaříž, a to následovně: 

1.HC1a, vč.IP4 

2.VC3 

3:VC2 

 

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

 

Usnesení č. 21. 9.a) bylo schváleno. 

 

21. 9. b) Dále je tu schválení aktualizace PSZ pro KoPÚ Nedaříž. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Horka u Staré Paky schvaluje v souladu s § 9 odst. 11 zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci plánu společných 

zařízení (dále jen,,PSZ“), zpracovaný v rámci Komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Nedaříž. Mapa schváleného aktualizovaného PSZ je přílohou 

tohoto usnesení. 

 

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

 



Usnesení č. 21. 9. b) bylo schváleno. 

 

21. 9. c) Starosta oznámil, že jsme obdrželi zprávu o schválení dotace  od Lib. 

kraje na opravu střechy na zdravotním středisku, ve výši 182 340,-Kč. 

 

21. 9. d) Dále došlo oznámení o vkladu zakoupeného pozemku p. č.  1093/4 k. ú. 

Horka u Staré Paky pod chodníkem k Nedaříži do katastru nemovitostí. 

 

21. 9. e) Skončilo dovážení obědů občanům z Nové Paky. Nabídla se firma Eurest 

z Jilemnice. 

 

21. 9. f) Volby do zastupitelstva obce budou 5. a 6. 10.2018. Kandidátku mám 

sestavenou, prohlášení kandidátů jsou vyplněná. Sbírám podpisy na petici. 

 

21. 9. g) Zítra ve 13 hodin přijede zástupce ŘSD z Liberce předložit poslední plány 

obchvatu Horek. Pokud máte někdo čas, přijďte. 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                            Ludmila Sekyrková   ……………………………              

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  28. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


