
 Zápis 12 

z  veřejného zasedání  zastupitelstva obce Horka u Staré 

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

místnost) 

 
datum konání: 31. 10. 2016 

 

začátek: 19.00 hod. 

 

ukončení: 20.00 hod. 

 

přítomno:     6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

 

zapisovatel: Jana Bajerová 

 

ověřovatelé:        Alena Ježková 

                     Jaroslav Munzar 

 

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

                             2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB 

- SM, Horka u Staré Paky, ppč.1494/9-Knn., číslo IV-12-4014489 

                             3) Rozpočtové opatření č.3/2016 

                             4) Zápis kontrolní komise 

                             5) Záměr prodeje pozemku p. č. 26/4 k.ú.Nedaříž 

                             6) Různé, závěr                                                                                               

                              

Usnesení č. 12. 1. Program byl jednohlasně schválen: 6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Jaroslava Munzara ověřovateli zápisu. 

 

12. 2. Starosta sdělil, že oproti původnímu návrhu bude proveden protlak pod 

komunikací 293/II a obecní komunikací dle plánku od ČEZu. Navrhoval bych,  

abychom do vyjádření dali požadavek, že zároveň do výkopu bude přiložen kabel 

na veřejné osvětlení. 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene- služebnosti IV-12-4014489 a smlouvu o právu stavby s firmou ČEZ a 

přiložení kabelu na veřejné osvětlení.  

 

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

 

Usnesení č. 12. 2. bylo schváleno. 

 

12. 3. Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.3/2016. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č.3/2016, viz příloha. 

 

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

 

Usnesení č. 12. 3. bylo schváleno. 

 

12. 4. Jaroslav Munzar přečet zápise kontrolní komise, viz. příloha. 

 

12. 5. Dále je tu prodej pozemku p. č. 26/4 k. ú. Nedaříž o výměře 73 m2 

manželům Vrbíkovým, Nedaříž čp.  22 za 20,-Kč/m2. Záměr byl vyvěšen na 

úřední desce od 13. 10. 2016 do 31. 10. 2016, poplatky si hradí žadatel. 

  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 26/4 k.ú.Nedaříž o výměře 73 m2, za 

20,-Kč/m2 manželům Vrbíkovým.  

 

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

 

Usnesení č. 12 .5 . bylo schváleno. 

 

12. 6. a) Jilemnicko-svazek obcí žádá zvýšení členských příspěvků na rok 2017, ze 

současných 32,-Kč na 40,-Kč/obyvatele. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zvýšení členských příspěvků pro Jilemnicko-svazek obcí na 40,-Kč 

na občana a rok. 

 

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



 

Usnesení č. 12. 6. a) bylo schváleno. 

 

b) Starosta seznámil s rozhovorem s p. Lichtenbergrem, který nám dělá údržbu 

vrtu. Čerpadlo, které si odvezl na opravu už nejde opravit. Musíme koupit nové, 

cca 40 000,-Kč. V prosinci bude provedena výměna filtračního zařízení. 

c) Probíhají kompletní pozemkové úpravy v Nedaříži, obecní cesta od KD nebude 

obnovena, nevyhovuje technickým požadavkům. 

d) Dnes proběhla přejímka křižovatky I/16. 

e) Probíhá čištění kanalizace v celé obci. 

 

                                                                                                                                                        

Starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

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

           

Ověřovatelé:   Alena Ježková       ………………………………………..     

 

 

                Jaroslav Munzar     ...........................................................           

 

 

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

 

 

V Horkách u Staré Paky, dne  31. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


