
 Zápis 13 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

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

místnost) 

 
datum konání: 14. 12. 2016 

 

začátek: 19.00 hod. 

 

ukončení: 20.30 hod. 

 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

 

zapisovatel: Jana Bajerová 

 

ověřovatelé: Jana Planíková 

              Ludmila Sekyrková 

 

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

                             2)Stav hospodaření za 10 - 12/2016 

                             3)Kontrola usnesení zastupitelstva z předešlých 

zasedání 

                             4)Rozpočtové opatření č.4/2016 

                             5)Zápis finanční komise 

                             6)Příkaz k provedení inventur za rok 2016 

                             7)Stanovení rozpočtového provizoria na 2017 

                             8)Ceník věcných břemen 

                             9)Žádost manželů Zvelebilových o odkup části 

obecního pozemku 

                            10)Různé, závěr                                                                                              

                                                         

Usnesení č. 13. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Janu Planíkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu. 

 



13. 2. Starosta seznámil se stavem hospodaření obce za říjen až prosinec, viz 

příloha. 

 

13. 3. Jan Hanuš přítomné seznámil s kontrolou usnesení zastupitelstva z 

předešlých zasedání, viz příloha. 

 

13. 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2016, viz. 

příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2016, viz příloha. 

 

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

 

Usnesení č. 13. 4. bylo schváleno. 

 

13. 5. Jaroslav Munzar seznámil se zápisem finanční komise, viz.příloha. 

 

13. 6. Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace 2016, viz příloha. 

 

13. 7. Starosta navrhl schválit rozpočtové provizorium 2017. Rozpočtovým 

provizoriem se řídí rozpočtové hospodaření obce v době od prvního dne 

rozpočtového roku do nabytí účinnosti rozpočtu obce na běžný rozpočtový rok. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové provizorium obce 2017 do schválení rozpočtu obce na 

příští rok. 

 

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

 

Usnesení č. 13. 7. bylo schváleno. 

 

13. 8. Starosta navrhl stanovit výši úhrad za věcná břemena. Navyšuje se počet 

žádostí organizací o věcná břemena a obec nyní účtuje za každé břemeno 1000,-Kč. 

Okolní obce účtují mnohem více. 

Zastupitelstvo se rozhodlo stanovit ceník na příštím zastupitelstvu. 

 

13. 9. Dále je tu žádost manželů Zvelebilových na odkup části pozemku č.3165/2, 

který je u jejich domu. 

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku za 50,-Kč/m2. 



 

13. 10. a) Přišla žádost pana Richtra o odstranění autobusové zastávky, která 

zasahuje do jeho pozemku, protože bude stavět plot. Starosta mu odpověděl, že 

obec zastávku posune až na jaře. Sjezd na jeho pozemek bude pouze nahoře a dole. 

Dále je otázka zda kupovat další novou zastávku nebo bude stačit jen jedna. 

b) Elektros Martinice nabídl nové a lepší osvětlení na stromeček na příští rok. 

c) Další informace jsou o kompostování za letošní rok. V loňském roce jsme 

vyvezli 115 m3 a letos 292 m3. To dělá 700 kg na občana. Musíme s navýšením 

nákladů počítat v rozpočtu na příští rok. 

d) Pan ing. Stříž z Turnova zahájil práce na projektu rekonstrukce hlavního 

vodovodního řádu. Naměřili jsme 450 m. Potřebujeme mít vše připraveno včas,  

aby bylo možno hned požádat o dotaci na Liberecký kraj. 

e) Byl zaslán dopis na ČEZ o modernizaci elektrické sítě v obci. 

f) Platba za členství ve svazku obcí Jilemnicko činí 10 360,-Kč. 

g) Byl zaslán dopis na ŘSD Liberec s žádostí o vyjádření k našemu záměru, 

vybudovat cyklotrasu na Studenec. 

                                                                                                                                                     

Starosta všem poděkoval za účast a popřál všem krásné vánoce a šťastný Nový rok. 

 

 

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

           

 

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

 

 

                      Ludmila Sekyrková    ............................................           

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  14. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


