
Zápis 20 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 2. 6. 2022 

začátek: 19. 00 hod. 

ukončení: 20. 45 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

                     Jan Hanuš 

               

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

                             2) Zpráva o hospodaření obce 4-5/2022 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č.1/2022 

                             5) Schválení závěrečného účtu obce Horka u Staré 

Paky za rok 2021 

                             6) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 

2022 - 2026 

                             7) Stanovení technických podmínek pro nákup 

pozemku č.3179 k. ú. Horka u Staré Paky(majitel Správa železnic)dle Spisu Správy 

železnic čj: S030072 

                             8) Schválení budoucí darovací smlouvy č. 

OLP/595/2022. Jedná se o část pozemku p. p. č. 223/1 k. ú. Nedaříž 

                             9) Žádost o finanční dar pro oblastní charitu Červený 

Kostelec 

                            10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

VB a dohodu o umístění stavby vb 23288/IV-12-4022372/SM, Horka u Staré Paky, 

p. č. 1452/5-kNN, SS - ČEZ Distibuce, a.s. 

                            11) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti čj. OLP/782/2022 - Liberecký kraj, týká se pozemku p. č. 223/1 k. ú. 

Nedaříž 

                             12) Schválení zprávy o uplatňování ÚP Horka u Staré 

Paky 

                             13) Schválení smlouvy o zřízení VB č. 6DHM220 - 



Povodí Labe, s. p. 

                             14) Informace o modernizaci VO, kterou zpracovala 

včetně CN f. Elektros Martinice 

                             15) Žádost SDH Levínská Olešnice o možnosti využití 

cvičiště požárního útoku na Horkách 

                             16) TJ Sokol Horka oznamuje pořádání turnaje na 

hřišti 

                             17) Různé, závěr                                                                                                 

                              

Usnesení č. 20. 1.  Program byl jednohlasně schválen:7 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Ludmilu Sekyrkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

20. 2. Starosta shrnul hospodaření obce za duben a květen 2022, viz. příloha. 

 

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

příloha. 

 

20. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.1/2022, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2022. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 4. bylo schváleno. 

 

20. 5. Schválení závěrečného účtu obce Horka u Staré Paky za rok 2021. Závěrečný 

účet je vyvěšen na úřední desce. Je k nahlédnutí na OÚ. Kontrola  hospodaření z 

LK proběhla bez závad. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Horka u Staré Paky za rok 2021 

bez výhrad.  

 

Jednohlasně schvaluje: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 5. bylo schváleno. 



 

20. 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2022 - 2026. Zastupitelstvo 

rozhodlo, že počet zastupitelů bude 7. 

 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje počet členů příštího zastupitelstva 2022 - 2026, v počtu 7. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 6. bylo schváleno. 
 

20. 7. a) Projednání ekologických podmínek pro nákup pozemku č. 3179 k. ú. 

Horka u Staré Paky od SŽDC č.j. S030072. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje, že jako budoucí nabyvatel přebírá spolu s nabývaným 

majetkem i případně ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe 

povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat 

jejich náhradu. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 7. a) bylo schváleno. 
 

20. 7. b) Projednání technických podmínek pro nákup pozemku č. 3179 k. ú. Horka 

u Staré Paky od SŽDC č.j.S030072. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje a jako budoucí nabyvatel souhlasí s technickými 

podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic čj. S030072/2021 – 031 

ze dne 7. února 2022.  

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 7. b) bylo schváleno. 

 

20. 8. Schválení budoucí darovací smlouvy č. OLP/595/2022 jedná se o část 

pozemku p.p.223/1 v k. ú. Nedaříž. Jedná se o část pozemku pod chodníkem.  

 

Návrh usnesení: 



Po projednání ZO schvaluje budoucí darovací smlouvu č. OLP/595/2022. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 8. bylo schváleno. 

 

20. 9. Žádost o finanční dar pro oblastní charitu Červený Kostelec. Každý rok 

dáváme 1000,-Kč. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje finanční dar ve výši 1000,-Kč oblastní charitě Červený 

Kostelec. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 9. bylo schváleno. 

 

20. 10. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby VB 23288/IV-12-4022372/SM, Horka u Staré Paky p. č. 

1452/5-kNN, SS-ČEZ Distribuce a.s. Náhrada činí 3 352,-Kč s DPH. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby VB 23288/IV-12-4022372/SM, Horka u Staré Paky p. č. 

1452/5-kNN, SS-ČEZ Distribuce a.s. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 10. bylo schváleno. 

 

20. 11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti čj. 

OLP/782/2022 - Liberecký kraj. Týká se pozemku p. č. 223/1 k. ú. Nedaříž 

(budoucí chodník). 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti čj. OLP/782/2022 - Liberecký kraj. Týká se pozemku p. č. 223/1 k. ú. 

Nedaříž (budoucí chodník). 

 

Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 



 

Usnesení č. 20. 11. bylo schváleno. 

 

20. 12. a) Schválení zprávy o uplatňování ÚP Horka u Staré Paky. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje zprávu o uplatňování ÚP horka u Staré Paky. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 12. a) bylo schváleno. 

 

20. 12. b) Dodatečně byla podána žádost p. Hrdličkové o zařazení pozemků 

548,549,21/27,223/21 do změny ÚP obce, jako pozemky vhodné k výstavbě. Po 

diskusi s p. Bedrníkovou z MÚ Jilemnice jsou tyto pozemky nevhodné k výstavbě. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá zařazení pozemků č.548,549,21/27,223/21 do změny ÚP 

plánu obce Horka u Staré Paky. 

 

Jednohlasně schváleno:7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 12. b) bylo schváleno. 

 

20. 13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM - Povodí Labe, s. 

p. Pro stavbu chodníku na Nedaříž přes most. Plocha věcného břemene je 6,69 m2. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

6DHM - Povodí Labe. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 13. bylo schváleno. 

 

20. 14. a) Je zpracovaná cenová kalkulace na modernizaci veřejného osvětlení na 

Horkách ve Splavné ulici. Tady stačí jen výměna světel. Předpokládaná cena je 68 

500,-Kč. ZO se dohodlo, že výměnu světel provedeme pokuď cena nepřesáhne 80 

000,-Kč. 

 



Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje výměnu světel veřejného osvětlení ve Splavné ulici, 

pokuď cena nepřesáhne částku 80 000,-Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 14. a) bylo schváleno. 

 

20. 14. b) Na autobusovém nádraží a kolem firmy Wallraven by se museli vyměnit 

celé sloupy. Odhadovaná cena je 1000 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá realizovat výměnu veřejného osvětlení na autobusovém 

nádraží. 

 

Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 14. b) bylo schváleno. 

 

20. 14. c) Do Višňovky by bylo možné osadit solární osvětlení. Jeden sloup se 

světlem a solárním panelem stojí 50 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá nákup solárních světel do Višňovky. 

 

Jednohlasně zamítnuto: 7 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 14. c) bylo schváleno. 

 

20. 15. Žádost SDH Levínská Olešnice o přístup na louku u Jilosu za účelem 

tréninku hasičského útoku. ZO se dohodlo na poplatku v částce 150,-Kč za jeden 

trénink. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje přístup na cvičnou louku za poplatek 150,-Kč za 

trénink v požárním útoku. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 15. bylo schváleno. 



 

20. 16. TJ Sokol Horka oznamuje pořádání turnaje v minikopané na fotbalovém 

hřišti, dne 2. 7. 2022. 

 

20. 17. a) Oznámení od ČEZ o zahájení díla a vstupu na pozemky za účelem 

výměny sloupů a vrchního vedení pro posílení příkonu pro čp. 13 Nedaříž. ČEZ 

plánuje zahájení prací v první polovině roku 2023. 

 

20. 17. b) EKO Jilemnicko od 1.4. 2022 sváží veškeré odpady. Dostali jsme fakturu 

za období 4/2022 s konkrétními počty tun vyvezeného odpadu. 

Směsný komunální odpad 3,1 t - doba 4 hod. 

Plasty 0,31 t - 1 hod. 

Papír 0,08 t - 0,5 hod. 

Velkoobjemový odpad 1,23 t . 

Celková cena za odpad za duben 22 245,40,-Kč. 

 

20. 17. c) Krajský úřad Lib. kraje nám oznamuje, že jsme obdrželi dotaci na opravu 

střechy nad kabinami a garáží ve výši 100 000,-Kč. 90% obdržíme po podpisu 

smlouvy. Termín dokončení je 30. 4. 2023. 

 

20. 17. d) Schválení upřednostnění změny priority cesty VC3 za DC2.VC3 je cesta 

k vrtu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje upřednostnění cesty ( k vrtu) VC3 za DC2. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 17. d) bylo schváleno. 

 

20. 17. e) Na cestě k lesu v Nedaříži proběhne v úterý kolaudace. 

 

20. 17. f) Kanalizace v Nedaříži je dokončena. Operativně jsme ji protáhli až k 

Vágenknechtovým. Náklady budou vyčísleny. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje prodloužení kanalizace v Nedaříži. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 20. 17. f) bylo schváleno. 

 

20. 17. g) Wotan Forest žádá o umístění ukazatele na provozovnu, na sloup 

veřejného osvětlení u obecního úřadu. 

1) sloup na přechodu pro chodce 

2) sloup veřejného osvětlení 

3) sloup zrcadla 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje umístění ukazatele firmy Wotan Forest na sloup 

veřejného osvětlení. 

 

Schváleno: 6 členů pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 20. 17. g) bylo schváleno. 

 

20. 17. h) Starosta se dotázal na stav cesty za hřištěm. Jan Hanuš sdělil, že cesta 

byla uvedena do schůdného stavu. Paní Kvačková je spokojena. 

 

20. 17. ch) Pan Vágenknecht poděkoval za úpravu před jeho domem. Dále sdělil, 

že kvalita vody je stále vynikající. Vzorky jsou v pořádku. Denní spotřeba vody je 

asi 40 m3. Letos nepředpokládá žádnou velkou údržbu. Upozornil zastupitele, že 

do vodojemu zatéká. Bude potřebovat novou izolaci. Bude potřeba naplánovat 

velkou opravu izolace. 

                                                                                                                                                      

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

          Ověřovatelé:     Ludmila Sekyrková  ..............................................     

 

                                    Jan Hanuš   ..............................................            

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne 2. 6. 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


