
Zápis 18 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 13. 12. 2021 

začátek: 18.00 hod. 

ukončení: 19.30 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Ludmila Sekyrková 

               

 

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 8-12/2021 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č.3/2021 

                             5) Stanovení rozpočtového provizoria 2022 

                             6 ) Příkaz k provedení inventur pro rok 2021 

                             7) Schválení strategického rozvojového plánu obce 

Horka u Staré Paky 

                             8) Zpráva z finančního výboru 

                             9) Žádost provozovatele Pošty Partner Horka u Staré 

Paky o možnost úhrady el. energie z rozpočtu obce pro jejich provozovnu 

                            10) Stanovení ceny vodného dle nové kalkulace pro rok 

2022 

                            11) Žádosti SDH Nedaříž a TJ Sokol o uvolnění 

příspěvku z rozpočtu obce 

                            12) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na 

spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022 Číslo smlouvy 

GPORP 04/2022 s Městem Jilemnice 

                            13) Smlouva o zřízení věcného 

břemene-služebnosti-IV-12-4018796/VB/05 

                            14) Smlouva o zřízení věcného 

břemene-služebnosti-IV-12-4018796/VB/04 

                            15)Různé, diskuze                                                                                                   



                              

Usnesení č. 18. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu. 

 

18. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 8-12/2021, viz. příloha. 

 

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

příloha. 

 

18. 4. Rozpočtové opatření č.3/2021, viz. příloha.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 4. bylo schváleno. 

 

18. 5. Rozpočtové provizorium pro rok 2022 platí od 1. 1. 2022 do doby schválení 

rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2022 do doby 

schválení rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 5. bylo schváleno. 

 

18. 6. Starosta vydal příkaz k provedení inventur veškerého majetku obce za rok 

2021. 

 

18. 7. Měli jsme schvalovat strategický rozvojový plán obce Horka u Staré Paky, 

ale firma Sensei consult s.r.o. dokument nedodala. 

 

18. 8. Alena Ježková seznámila se zápisem z finančního výboru. 

 



18. 9. Žádost pana Stanislava Steinze, provozovatele Pošty Partner na Horkách u 

Staré Paky o finanční příspěvek na elektrickou energii, odhad spotřeby el. energie 

v žádosti je cca 2 tis. měsíčně.  

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku Poště Partner. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 9. bylo schváleno. 

 

18. 10. Stanovení ceny vodného na rok 2022. Kalkulace od firmy KrVak je 

41,63,-Kč/m3.Vzhledem k tomu, že se cena vody povýšila  od listopadu 2021 na 

34,-Kč/m3, tak cenu ponecháme i na příští rok ve výši 34,-Kč/m3.  

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje cenu vodného na rok 2022 ve výši 34,-Kč/m3 se 

slevou v objektech pro občany s trvalým pobytem ve výši 10%. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 10. bylo schváleno. 

 

18. 11. Žádosti SDH Nedaříž TJ Sokol o uvolnění příspěvků ve výši 25 000,-Kč z 

rozpočtu obce. 

 

Návrh usnesení:  

ZO po projednání schvaluje uvolnění příspěvků z rozpočtu obce pro SDH Nedaříž 

a TJ Sokol. 25 000,- Kč pro každou organizaci.  

 

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

 

Usnesení č. 18. 11. bylo schváleno. 

 

18. 12. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022. Číslo smlouvy GPORP04/2022. 

Výše příspěvku je 40,60,-Kč na obyvatele. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu  č. GPORP04/2022 o 



příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 12. bylo schváleno. 

 

18. 13. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-IV-12-4018796/VB/05.Je 

to na pozemky p.č.3051/7, 3051/12, za jednorázovou náhradu 750,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

IV-12-4018796/VB/05.  

 

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

 

Usnesení č. 18. 13. bylo schváleno. 

 

18. 14. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-IV-12-4018796/VB/04.Je 

to na pozemcích p.č. 3051/10, 321/4, 3052/2, 3050/4, 374/3, za jednorázovou 

náhradu 2700,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

IV-12-4018796/VB/04. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 14. bylo schváleno. 

 

18. 15. a) Stanovení ceny stočného pro rok 2022. Kalkulace ceny od firmy 

Ekolservis je 15,-Kč. Vzhledem k tomu, že jsme stočné začali vybírat až letos, 

ponecháme i na příští rok cenu 15,-Kč/m3 se slevou pro občany s trvalým pobytem 

90%. Dále Ekolservis zpracoval dokument -  plán financování obnovy kanalizace 

v majetku obce Horka u Staré Paky na období 2021 – 2030.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2022 ve výši 15,-Kč/m3 se 

slevou v objektech pro občany s trvalým pobytem ve výši 90% a zároveň 

dokument: Plán financování obnovy kanalizace v majetku obce Horka u Staré Paky 

na období 2021 – 2030.  



 

 

 

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

 

Usnesení č. 18. 15. a) bylo schváleno. 

 

18. 15. b) Žádost obce Studenec o finanční příspěvek na vybudování přístavby ZŠ a 

MŠ.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá poskytnout finanční příspěvek obci Studenec na 

přístavbu ZŠ a MŠ. 

 

Zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 18. 15. b) bylo schváleno. 

 

18. 15. c) Proběhlo jednání s firmou EKO Jilemnicko, viz. příloha. 

 

18. 15. d) Byla podána žádost o dotaci z MMR na workhoutové hřiště. Cena bude 

470 000,-Kč s dopadovou plochou. 

 

18. 15. e) Pozemkový fond, který financuje obnovu cesty v Nedaříži zastavil pro 

letošek práci. Bude pokračovat na jaře. 

 

18. 15 .f ) Paní Jana Planíková přišla s návrhem, dát seniorům vánoční balíčky, 

když nebylo tradiční posezení. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá pořízení balíčků pro seniory. 

 

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

 

Usnesení č. 18. 15. f) bylo schváleno. 

 

18. 15. g) Dotazníků ohledně obchvatu Horek se vrátilo 98. Pro bylo 49 a proti také 

49. 

 

18.15. h) Výstavba kanalizace v Nedaříži byla pozastavena a bude pokračovat na 



jaře. 

                                                                                                                                                      

Starosta poděkoval za účast a popřál Všem krásné vánoce a hodně zdraví v novém 

roce. 

 

 

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

          

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

 

                             Ludmila Sekyrková   ..........................................            

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  13. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 


