
 Zápis 14 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

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

místnost) 

 

datum konání: 2.3.2017 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20.30 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Jan Hanuš 

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

                             2) Kontrola usnesení zastupitelstva z předešlých 

zasedání 

                             3) Zpráva z finanční komise 

                             4) Rozpočet 2017 

                             5) Prodej části pozemku 3165/2 v k. ú. Horka u Staré 

Paky 

                             6) Žádost o finanční dar Svazu tělesně postižených z 

Jilemnice 

                             7) Žádost o finanční dar Domova sv. Josefa z Žirče 

                             8) Rúzné, závěr                                                                                            

                            

Usnesení č. 14. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

14. 2. Jan Hanuš přítomné seznámil s kontrolou usnesení zastupitelstva z 

předešlých zasedání, viz příloha. 

 

14. 3. Starosta přečetl zápis z finanční komise, viz příloha. 



 

14. 4. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet 

ve výši 4 148 200,- Kč tvoří příjmy. Výdaje tvoří 5 847 461,- Kč. Rozpočet je 

schodkový, jeho vyrovnanost MD a D tvoří finanční prostředky z minulého roku ve 

výši 1 699 261,- Kč.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Horka u St. Paky na rok 2017. Rozpočet ve 

výši  4 148 200,- Kč tvoří příjmy. Výdaje tvoří 5 847 461,- Kč. Rozpočet je 

schodkový, jeho vyrovnanost MD a D tvoří finanční prostředky z minulého roku ve 

výši 1 699 261,- Kč.  

 

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

 

Usnesení č. 14. 4. bylo schváleno. 

 

14. 5. Starosta seznámil s žádostí manželů Zvelebilových na odkup části pozemku 

č.3165/2 cca 165m2. ZO po projednání navrhlo cenu 50,-Kč za m2. Přesná výměra 

bude známa až po vyměření. Vyměření a vklad do katastru nemovitostí hradí 

žadatel. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 13. 2. do 2. 3. 2017.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje odprodej části pozemku 3165/2 k. ú. Horka u Staré Paky  manželům 

Zvelebilovým za 50,-Kč/m2. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 5. bylo schváleno. 

 

14. 6. Starosta seznámil s žádostí od Svazu invalidů Jilemnice na finanční dar na 

činnost. ZO po projednání navrhlo dar ve výši 5000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnout finanční dar Svazu invalidů Jilemnice ve výši 5000,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 6. bylo schváleno. 

 

14. 7. Starosta seznámil s žádostí o finanční dar od Domova sv. Josefa z Žirče. ZO 



po projednání navrhlo dar ve výši 2000.-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnout finanční dar Domovu sv. Josefa z Žirče ve výši 

2000.-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 7. bylo schváleno. 

 

14. 8. a) Starosta navrhl schválit podání žádosti o dotaci z Lib. kraje na 

rekonstrukci hlavního vodovodního řádu od křižovatky na Borovnici až po 

vodojem. Předběžná cena je 1 milion. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Lib. kraje na rekonstrukci části vodovodu 

„k vodojemu“.  

 

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

 

Usnesení č. 14. 8. a) bylo schváleno. 
 

14. 8. b) starosta dále navrhl podat žádost o dotaci z Lib. kraje na výměnu 

podlahové krytiny v KD Nedaříž v celkové výši 100 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Lib. kraje na výměnu podlahové krytiny v 

KD Nedaříž. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 8. b) bylo schváleno. 

 

14. 8. c) Jelikož Svazek obcí Jilemnicko připravuje výběrové řízení na svoz 

komunálního odpadu pro celý svazek, potřebujeme schválit plnou moc pro 

zastupování. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje plnou moc v zastupování při zadávání centralizované zakázky na 

svoz komunálního odpadu pro Svazek obcí Jilemnicko.  



 

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

 

Usnesení č. 14. 8. c) bylo schváleno. 

 

d) Starosta informoval, že jednotka JPO minulý týden 2x vyjížděla k událostem na 

Horkách. Problém s odpadním kanálem na nádraží na Horkách je už vyřešen. 

e) Starosta upozornil majitele všech pozemků přes které vede elektrické vedení 

ČEZ, aby provedli ořez stromů. 

f) Dále představil záměr ŘSD obchvat Horek, plány, problémy ve Wotan Forest, 

problémy s cyklotrasou a křížením u panenky Marie. 

g) Starosta představil návrh KPÚ, problém s plánem obchvatu. Nové cesty. 

 

                                                                                                                                                        

Starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

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

           

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky,  2. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


