
Zápis 15 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 20.5.2021 

začátek: 18.00 hod. 

ukončení: 19.15 hod. 

přítomno: 5 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

                     Jan Hanuš 

               

 

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

                             2)Zpráva o hospodaření obce 4-5/2021 

                             3)Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4)Rozpočtové opatření č.1/2021 

                             5)Schválení účetní závěrky 2020 

                             6)Schválení SOD na akci:"Kanalizace Nedaříž-stoka 

D" 

                             7)Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s. 

                             8)Žádost o finanční dar na obecní komunikaci od 

žadatelů:Eva Vajsejtlová, Jan Hanuš, Václav Bajer, Markéta Jará 

                             9)Žádost o finanční dar na obecní komunikaci od 

žadatele:Jan Brádle 

                           10)Schválení smlouvy včetně příloh s firmou Marius 

Pedersen-dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů 

                           11)Změna územního plánu Horka u Staré Paky 

                           12)Různé, závěr                                                                                                    

                              

Usnesení č. 15. 1.  Program byl jednohlasně schválen:5 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

15.1. Starosta všechny přítomné přivítal. Určil Janu Bajerovou zapisovatelkou a 

Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 



15. 2. Starosta seznámil s hospodařením obce 4-5/2021, viz. příloha. 

 

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

příloha. 

 

15. 4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č.1/2021, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 4. bylo schváleno. 

 

15. 5. Schválení účetní závěrky 2020, k nahlédnutí je na obecním úřadě. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 5. bylo schváleno. 

 

15. 6. Dále bylo vyhlášeno poptávkové řízení na kanalizaci. Byly osloveny firmy: 

Albrecht Mostek, Obis Nová Paka, IMDV Nedaříž. Nabídkové ceny byly:   

Albrecht Mostek  3 308 033,-Kč 

               Obis Nová Paka   3 158 648,-Kč 

               IMDV Nedaříž     2 859 422,-Kč 

Byla podepsána smlouva o dílo s firmou IMDV Nedaříž. Zahájení prací je září 

2021.Dotace od KÚLK činí 50%přiznatelných nákladů – 1 273 289,81,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou IMDV Nedaříž 

ve výši 2  859 422,- Kč. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 6. bylo schváleno. 

 

15. 7. Dále je tu žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.ve výši 3000,-Kč. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí finanční podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

Jednohlasně zamítá: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 7. bylo schváleno. 

 

15. 8. Dále je tu žádost o finanční příspěvek na stavební materiál na obecní cestu 

p.p.č.3050/4.Žádost podali Eva Vajsejtlová, Jan Hanuš, Václav Bajer, Markéta 

Jará. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO zamítá poskytnout finanční příspěvek na obecní cestu žadatelům 

Evě Vajsejtlové , Janu Hanuši, Václavu Bajerovi a Markétě Jaré. 

 

Jednohlasně zamítá: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 8. bylo schváleno. 

 

15. 9. Dále je tu žádost pana Jana Brádleho o finanční příspěvek na obecní cestu 

p.p.č.1500/3. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO zamítá poskytnout finanční příspěvek na obecní cestu žadateli 

Janu Brádlemu. 

 

Jednohlasně zamítá: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 9. bylo schváleno. 

 

15. 10. Dále je tu smlouva s firmou Marius Pedersen-Dohoda o výběru poplatků a 

předávání dokladů. Je to smlouva na skládku v Dolní Branné. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s 

firmou Marius Pedersen. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 15. 10. bylo schváleno. 

 

15. 11. Protože se nahromadily žádosti o změnu v územním plánu obce, tak se 

zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o vypracování změny územního plánu atelié 

r"Aurum" Pardubice. Příští týden by se měli stavit na předběžnou konzultaci a 

stanovení ceny. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje pořízení změny územního plánu. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 11. bylo schváleno. 

 

15. 12. a) Pan Vojtěch Nedomlel žádá o prodej 3/4 podílu části pozemku 

p.č.1452/1 v k.ú.Horka u Staré Paky. Jde přibližně o 1600 m2. Přesná výměra bude 

po vyměření pozemku. 

 

 

15. 12. b) Dále je tu žádost Pozemkového úřadu. Jelikož pozemkový úřad nemůže 

vynakládat finanční prostředky mimo obvodu kompletních pozemkových úprav, 

nemůže opravit část obecní cesty, která nemá asfaltový povrch. Jedná se o 25 m 

dlouhý úsek. Pokud obec dofinancuje 25m komunikace, pozemkový úřad ji udělá. 

Jedná se asi o 158 600,-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje financování 25m asfaltového povrchu na obecní cestě, 

kterou provede pozemkový úřad. 

 

Jednohlasně schváleno: 5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 15. 12. b) bylo schváleno. 

 

15. 12. c) Dále je tu žádost o projednání možnosti konání kulturní akci -produkci 

letního kina. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO zamítá nabídku na konání kulturní akce - Letní kino. 

 

Jednohlasně zamítnuto: 5 členů proti, 0 pro, 0 se zdrželo hlasování. 



 

Usnesení č. 15. 12. c) bylo schváleno. 

 

15. 12. d) Svazek Jilemnicko prodal pozemek v Hrabačově, který byl koupen za 

účelem výstavby zázemí pro techniku svazku, ale toto nebylo umožněno peticí 

občanů. Pozemek byl prodán za 3 010 112,-Kč. Nákup byl 2 300 000,-Kč. Peníze 

budou použity na rozjezd nového areálu v Mříčné. 

 

15. 12.e) Bylo zahájeno výběrové řízení na nákup nové svozové techniky pro 

Svazek Jilemnicko. Byla předána jedna hala v Mříčné. Bylo zahájeno výběrové 

řízení na spalovnu odpadu, skládku a čipování popelnic. 

 

15. 12. f) Jan Hanuš dal návrh,  aby se k sokolovně pořídila klec na pytle na třídění 

odpad. Tam by mohli občané odkládat pytle mimo svoz. 

 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                                   Jan Hanuš    ..……………………………              

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  20. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


