Zápis 5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se
konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)
datum konání: 2. 5. 2019
začátek: 19.00 hod.
ukončení: 20.30 hod.
přítomno: 6 členů zastupitelstva
občané viz. prezenční listina
zapisovatel: Jana Bajerová
ověřovatelé: Ludmila Sekyrková
Miloslav Lejdar
návrh programu:

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení zastupitelstva z předešlého

zasedání
3) Zpráva z finanční komise
4) Schválení SOD na vybudování multifunkčního
hřiště
5) Schválení SOD na osvětlení multifunkčního hřiště
6) Žádost o finanční dar Občanské poradny ve
Vrchlabí
7) Žádost o finanční dar Domova Svatého Josefa v
Žirči
8) Schválení již stávající dohody o činnosti pana
Františka Sedláka
9) Informace o podané žádosti paní Jany Povrové na
odkup části obecního pozemku č. 1452/1 k. ú. Horka u Staré Paky
10) Různé, závěr
Usnesení č. 5. 1. Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo hlasování.
5. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou,
Ludmilu Sekyrkovou a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu.
5. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zasedání, viz příloha.

5. 3. František Sedlák seznámil se zápisem z finanční komise, viz. příloha.
5. 4. Při poptávkovém řízení na zbudování multifunkčního hřiště byla vybrána
firma Linhart spol. s.r.o., Brandýs n. Labem s cenou 1 603 488,37 Kč. Je třeba
schválit podepsání smlouvy o dílo.
5. 4. Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Linhart spol. s. r.
o., Brandýs n. Labem.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 4. bylo schváleno.
5. 5. Starosta seznámil s cenovými nabídkami na osvětlení multifunkčního hřiště.
1) Elektros Martinice v Krkonoších – 362 705,-Kč
2) Elektro Trade Semily – 381 895,-Kč
3) Elektroservis Jilemnice – 403 027,-Kč
Nejlepší cenová nabídka je od firmy Elektros Martinice v Krkonoších.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Elektros Martinice
v Krkonoších.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č 5. 5. bylo schváleno.
5. 6. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek pro Občanskou poradnu ve
Vrchlabí.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout příspěvek pro Občanskou poradnu ve
Vrchlabí.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 6. bylo schváleno.
5. 7. Starosta seznámil s žádostí o finanční dar pro Domov svatého Josefa v Žírči.

Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje poskytnout finanční dar Domovu svatého Josefa
v Žírči ve výši 1 000,-Kč.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 7. bylo schváleno.
5. 8. Při kontrole hospodaření bylo kontrolním orgánem doporučeno na nové
volební období schválení již stávající dohody o činnosti pro pana Františka
Sedláka, která je platná již od 1. 3. 2014 na 5 000,-Kč měsíčně.
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje dohodu o činnosti s panem Františkem Sedlákem na 5 000,-Kč
měsíčně.
Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 8. bylo schváleno.
5. 9. Dále je tu žádost o odkup ¾ obecního pozemku č.1452/1 k. ú. Horka u Staré
Paky od paní Jany Povrové.
Vzhledem k tomu, že p. Povrová nemá odkup domluven se spoluvlastníkem paní
Ilonou Nedomlelovou, bereme tuto žádost za bezpředmětnou.
5. 10. a) Dále je tu žádost o odkup 3/4obecního pozemku č.1452/1 k. ú. Horka u
Staré Paky od pana Václava Bajera. Žádá o 1500 m2. Spoluvlastník p.Ilona
Nedomlelová s prodejem souhlasí.
5. 10. b) Dále je tu žádost okrskového hasičského družstva o možnost trénovat u
nás na louce. Spotřeba vody na jeden trénink je zhruba 1m3, spotřebovanou vodu
případně uhradí.
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje okrskovému hasičskému družstvu používání louky
k tréninku.
Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení č. 5. 10. b) bylo schváleno.
5. 10. c) Dále je tu žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Návrh usnesení:
ZO po projednání zamítá poskytnout finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Jednohlasně zamítnuto: 6 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování.
Usnesení č. 5. 10. c) bylo schváleno.
5. 10. d) Je tu změna. Údržbu zeleně bude v letošním roce vykonávat
pan Václav Bajer za 280,-Kč na hodinu hrubého.
5. 10. e) Apeloval bych na Sokol, aby pro příště zvážili podmínky pro pořádání
akcí tohoto druhu, jako bylo v pátek. Proběhlo rušení nočního klidu. Akce nebyla
zahrnuta ve veřejné vyhlášce. Žádost o povolení na obci má být podána 14dní před
pořádáním.
5. 10. f) Jan Hanuš vznesl dotaz na stav věcí ohledně plotu u zdravotního střediska.
Starosta sdělil, že je podaná žádost o dotaci.
5. 10. g) Jan Hanuš navrhl, aby se opravy obecního auta po záruce zadávali mimo
autorizovaný servis. Bude to lacinější.
Starosta poděkoval za účast.

Zapisovatel:

Jana Bajerová

Ověřovatelé:

Ludmila Sekyrková ……………………………….
Miloslav Lejdar

Starosta obce:

František Sedlák

V Horkách u Staré Paky, dne 2. 5. 2019

…………………...............…

.. .……………………………
...………………..…………

