
Zápis 19 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 10. 3. 2022 

začátek: 18.00 hod. 

ukončení: 20.00 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Miloslav Lejdar 

               

 

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

                             2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             3) Zpráva z finanční komise 

                             4) Rozpočet 2022 

                             5) Účetní závěrka roku 2021 

                             6) Strategický plán obce Horka u Staré Paky 

                             7) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice pro rok 2022 s Městem Jilemnice 

                             8) Schválení podání žádosti o dotaci z KÚLK na 

opravu střechy u budovy kabin na fotbal 

                             9) Informace o podmínkách prodeje pozemku od 

Správy železnic, p.č.3179 k. ú. Horka u Staré Paky 

                            10) Různé, závěr                                                                                                  

                              

Usnesení č. 19. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

19. 1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a 

Alenu Ježkovou a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 

19. 2. Jan Hanuš seznámil s kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva, viz. 

příloha. 

 



19. 3. Alena Ježková seznámila se zápisem z finanční komise, viz. příloha. 

 

19. 4. Rozpočet obce byl projednán a vyvěšen. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje schodkový rozpočet obce Horka u Staré Paky na rok 

2022. Příjmy ve výši 4 331 200,- Kč. Výdaje ve výši 9 509 282,66 Kč. Schodek je 

vyrovnán finančními prostředky z minulého roku ve výši 5 178 082,66 Kč. Tím je 

vyrovnanost stran MD a D. 

 

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

 

Usnesení č. 19. 4. bylo schváleno. 

 

19. 5. Účetní závěrka roku 2021. Podklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021. 

 

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

 

Usnesení č.19. 5. bylo schváleno. 

 

19. 6. Schválení Strategického rozvojového plánu Horka u Staré Paky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje Strategický rozvojový plán obce Horka u Staré Paky 2022 – 

2032.  

 

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

 

Usnesení č. 19. 6. bylo schváleno. 
 

19. 7. Schválení veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice pro rok 2022 s městem Jilemnice. Výše příspěvku je 

28 965,- Kč, to je 58,15 Kč na občana. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice pro rok 2022. 



 

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

 

Usnesení č. 19. 7. bylo schváleno. 
 

19. 8. Schválení podání žádosti o dotaci z KÚLK na opravu střechy nad kabinami 

ve výši 200 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje podání žádosti z Krajského úřadu Libereckého kraje 

z Programu – 2. 1 Program obnovy venkova o dotaci – Oprava střechy nad 

kabinami fotbalového klubu.  

 

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

 

Usnesení č. 19. 8. bylo schváleno. 

 

19. 9. Obec požádala SŽDC o odkup pozemku p. č. 3179 v k. ú. Horka u Staré 

Paky, pod bývalou nádražní budovou. SŽDC informovala, že probíhá odhad 

pozemku a pak budeme osloveni a poslala podmínky. 

 

19. 10. a) Na schůzce na územním plánování v Jilemnici jsme byli vyzváni k 

odsouhlasení návrhu na změny územního plánu obce a projednali jednotlivé žádosti 

občanů. Jednotlivé žádosti - změny budou v příloze.  

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje návrh – žádosti občanů  změn v územním plánu obce. 

 

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

 

Usnesení č. 19. 10. a) bylo schváleno. 

 

19. 10. b) Dále je tu možnost koupit pozemky p. č. 4/4 a 4/1 a rodinný dům v 

Nedaříži po panu Erbanovi. Dědici ho chtějí prodat za odhadní cenu 1 600 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání zamítá zakoupení pozemků rodinného domu v Nedaříži po panu 

Erbanovi. 

 

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



 

Usnesení č. 19. 10. b) bylo schváleno. 

 

19. 10. c) Porucha na veřejném osvětlení byla způsobena poškozením kabelu při 

výkopových pracích firmy Rydval. Porucha byla nalezena firmou Elektros 

Martinice a následně odstraněna firmou Rydval. Ještě jedna porucha je u trafa v 

silnici k Nedaříži. Oprava bude provedená,  až se oteplí. Starosta oslovil firmu 

Elektros o cenovou nabídku na výměnu osvětlení ve Splavné ulici a na 

autobusovém nádraží, za nové a úspornější. Jedná se o 20 světel. 

 

19. 10. d) Nabídka na traktůrek od SECA Jičín. Dnes se byl starosta s p. Hanušem 

na něj podívat. Je to profi, má najeto 197 moto hodin a ještě rok záruku. Cena je 

150 000,- Kč. Nový stojí 250 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje zakoupení traktůrku od firmy SECO Jičín. 

 

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

 

Usnesení č. 19. 10. d) bylo schváleno. 

 

19. 10. e) Bylo vyhlášeno a proběhlo poptávací řízení na vybudování nového 

hlavního vodovodního řádu u hřiště. Byly poptány firmy: 

1) Obis s. r. o. Nová Paka                    655 899,53 Kč 

2) IMDV Nedaříž                            601 363,93 Kč 

3) Martin Pavelka,  Čistá u Horek           686 313,90 Kč 

Nejnižší cena byla od firmy IMDV Nedaříž. 

Doporučení uzavřít smlouvu o dílo s firmou IMDV Nedaříž. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou IMDV Nedaříž na 

stavební akci: Prodloužení vodovodního řádu ke hřišti za 601 363,93 Kč.  

 

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

 

Usnesení č. 19. 10. e) bylo schváleno. 

 

19. 10. f) Od 1. 4. 2022 přechází obce Jilemnicka na svoz odpadů od firmy EKO 

Jilemnicko, která je v majetku svazku obcí Jilemnicko. Popelnice budou už jen 

plastové. Budou očipované.V ývoz bude nadále každý sudý čtvrtek. Obec bude 



platit za 1 tunu odpadu 1750,-Kč a jednu hodinu auta 1620,-Kč. 

 

19. 10. g) Hejtman Libereckého kraje vyzval obce k podpoře Ukrajiny i firma 

Wallraven podporuje uprchlíky. 

Zastupitelstvo se domluvilo, že prozatím vyčká s pomocí Ukrajině. Ještě bude 

mnoho příležitostí. 

 

19. 10 .h )Pan Jan Hanuš vyzval k zamyšlení nad kandidátkami na volby do 

zastupitelstva obce, které budou na podzim. Pan Sedlák oznámil, že již kandidovat 

nebude. Bude potřeba oslovit občany obce, kteří by měli chuť a zájem kandidovat a 

pracovat pro obec.  

                                                                                                                                                      

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                            Miloslav Lejdar    .............................................            

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  10. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


