
Zápis 21 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 25. 8. 2022 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 19. 45 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) Zpráva o hospodaření obce 6-8/2022 

                             3) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             4) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

                             5) Zpráva z finanční komise 

                             6) Zpráva z kontrolní komise 

                             7) Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Horka u Staré 

Paky 

                             8) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

                             9) Žádost TJ Sokol Horka o čerpání rozpočtové 

položky na jejich činnost 

                            10) Žádost SDH Nedaříž o čerpání rozpočtové položky 

na jejich činnost 

                            11) Různé, závěr                                                                                                 

                              

Usnesení č. 21. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Milaslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 

21. 2. Starosta shrnul hospodaření obce za červen až srpen, viz. příloha. 



 

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

příloha. 

 

21. 4. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.2/2022, viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 4. bylo schváleno. 

 

21. 5. Paní Alena Ježková přečetla zápis z finanční komise, viz. příloha. 

 

21. 6. Pan Jan Hanuš přečetl zápis z kontrolní komise, viz. příloha. 

 

21. 7. Paní Bedrníková z Územního odboru v Jilemnici zpracovala návrh změn ÚP. 

Zastupitelstvo ho doplnilo a schválilo na pracovní schůzce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky po schvaluje Zprávu o uplatňování 

Územního plánu Horka u Staré Paky za období 2/2019-3/2022, jejíž součástí jsou 

Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky rozhodlo o pořízení změny zkráceným 

postupem v souladu s § 55 a násl.Zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdejších předpisů(stavební zákon). 

Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem 

územního plánu v rámci úkonů stanovených platným stavebním zákonem: pana 

Františka Sedláka. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 7. bylo schváleno. 
 

21. 8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje podepsání dodatku č. 1 o zajištění zpětného odběru a 



využití odpadů z obalů. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 8. bylo schváleno. 

 

21.9. Žádost TJ Sokol Horka o čerpání rozpočtové položky na jejich činnost. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje vyčerpat TJ Sokol Horka rozpočtovou položku na 

činnost. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 9. bylo schváleno. 

 

21. 10. Žádost SDH Nedaříž o čerpání rozpočtové položky na jejich činnost. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje vyčerpat SDH Nedaříž rozpočtovou položku na 

činnost. 

 

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

 

Usnesení č. 21. 10. bylo schváleno. 

 

21. 11. a) Byla nám poskytnuta dotace z MMR na workoutové hřiště. Proběhlo 

poptávkové řízení a byla vybrána firma TEWIKO s nejnižší nabídkou 469 576,80 

Kč s DPH. Byla podepsána smlouva o dílo. 

 

21. 11. b) Pozemkový fond nám předal cestu od Tošovských k lesu. Cena díla je 6 

084 328,-Kč. Jedná se o dalším pokračování cesty do Studence. 

 

21. 11. c) Probíhají práce na výměně krytiny nad kabinami. Na tuto akci jsme 

získali dotaci od Libereckého kraje. Proběhlo poptávkové řízení a byla vybrána 

firma Milan Klůz, klempířství a pokrývačství Čistá u Horek s nejnižší nabídkou 

224 189,-Kč. Dotace činí 100 000,-Kč. 

 

21. 11. d) Kanalizace v Nedaříži je hotová. Firma IMDV ji předala v termínu. 

Čekáme na geometrický plán a poté zažádáme o kolaudaci. 



 

21. 11. e) Za svoz odpadů jsme za druhé čtvrtletí firmě ECO zaplatili 78 205,-Kč. 

Za stejné období jsme loni firmě SKS zaplatili 60 319,-Kč. 

 

21. 11. f) Vzhledem k tomu, že je toto veřejné zasedání poslední v tomto složení 

zastupitelstva, starosta všem zastupitelům poděkoval za odvedenou práci a do voleb 

popřál hodně úspěchů.  

 

 

                                                                                                                                                      

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

                            Miloslav Lejdar     …..........................................            

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  25. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


