
Zápis 6 

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

konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) 

 

datum konání:20. 6. 2019 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20. 30 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jan Hanuš 

              Miloslav Lejdar 

 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 5-6/2019 

                             3)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4)Rozpočtové opatření č.1/2019 

                             5)Schválení závěrečného ůčtu obce 2018 

                             6)Schválení účetní závěrky 2018 

                             7)Záměr prodeje části pozemku: žadatel pan Václav 

Bajer 

                             8)Různé, závěr 

                                                                                                                          

                              

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

zdrželo hlasování. 

 

6. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou, Jana 

Hanuše a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 

6. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce, viz příloha. 

 

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

příloha. 

 

6. 4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením, viz příloha. 

 

6. 4. Návrh usnesení: 



ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019. 

 

  

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

 

Usnesení č. 6. 4. bylo schváleno. 

 

6. 5. Starosta seznámil se závěrečným účtem obce 2018. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad  za rok 2018. 

 

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

 

Usnesení č 6. 5. bylo schváleno. 

 

6. 6. Starosta seznámil s účetní závěrkou obce za rok 2018. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

 

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

 

Usnesení č. 6. 6. bylo schváleno. 

 

6. 7. Starosta seznámil s žádostí pana Václava Bajera ml. o koupi části obecního 

pozemku p.č. 1452/1 k.ú.Horka u Staré Paky, za 150,-Kč/m2. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1452/1 k. ú. Horka 

u Staré Paky za 150,-Kč/m2. 

 

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

 

Usnesení č. 6. 7. bylo schváleno. 
 

6. 8. a) Je třeba schválit příspěvek na obnovu majetku a opravy svazkové techniky 

na kompostování. Rada Svazku obcí Jilemnicka  navrhla 25,-Kč na osobu. Pro nás 

to činí 6250,-Kč na rok. 

 



Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje příspěvek Svazku obcí Jilemnicka  na obnovu techniky na 

kompostování  ve výši 25,-Kč na osobu. 

 

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

 

Usnesení č. 6. 8. a) bylo schváleno. 

 

6. 8. b) Starosta seznámil s tím, že byli podepsány veřejnoprávní smlouvy s MěÚ 

Jilemnice na rušení trvalých pobytů a přestupkovou agendu.  

     

6. 8. c) Byla navázána spolupráce s kanceláři JUDr. Ježkovou z Nové Paky ohledně 

sepsání smluv o prodeji pozemků. 

 

6. 8. d) Při kontrole HZS Semily nám bylo doporučeno doplnit do požárního plánu 

obce schválený zdroj vody “původní studnu“ v areálu firmy Wotan  Forest. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje zařazení studny v areálu Wotan Forest do požárního 

plánu obce. 

 

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

 

Usnesení č. 6. 8. d) bylo schváleno. 

 

6. 8. e) Chtěl bych vás informovat o změně financování sociálních služeb 

v Libereckém kraji, a to od roku 2020. Návrh je, že se každá obec bude podílet 

svoji platbou formou příspěvku, jejichž výši určí sociální odbor Libereckého kraje. 

Platba bude ošetřena písemnou smlouvou.  

 

6. 8. f) Starosta sdělil, že je potřeba vyměnit střešní krytinu na střeše fotbalových 

kabin.  

 

6. 8. g) Dále by se mělo začít s výstavbou kanalizace v Nedaříži, platné  stavební 

povolení je od roku 2009.  

 

6. 8. h) Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul určený Svazku obcí 

Jilemnicko na obnovu nebo nově vytvořené strategické plány obcí. Žádostí 

jednotlivých obcí se sešlo na Svazku obcí Jilemnicka  v nadměrném, než byl 

plánovaný, počtu. Vzhledem ke krátkému časovému termínu se bude celá tato 



záležitost opakovaně  řešit dalším vyhlášeným  dotačním titulem.  

 

6. 8. ch) Pamětní desku pana Póla na Horkách MÚ Jilemnice zapsal do svého  

seznamu jako válečný hrob. Tato skutečnost nám byla nově oznámena u příležitostí 

fyzických kontrol těchto památek. Upozornili nás, že jméno na desce není napsáno 

správně. Chtějí po obci opravu.  

 

6. 8. i) Pan Vágenknecht požádal,  aby zastupitelstvo požádalo spoluobčany,  aby 

šetřili vodou. Dříve byla denní spotřeba vody kolem 50m3. Nyní je 80m3, což je 

nadměrná spotřeba, oproti normálnímu evidovanému stavu spotřeby, který se 

pravidelně zapisuje.  

 

 

 

                                                                                                                                                        

Starosta  poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                            Miloslav Lejdar     .. .……………………………              

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  20. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


