
Zápis 17 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 27. 9. 2021 

začátek: 18.00 hod. 

ukončení: 20 hod. 

přítomno: 6 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Jan Hanuš 

              Miloslav Lejdar 

               

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

                             2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             3) Rozpočtová změna č. 2/2021 

                             4) Finanční spoluúčast žadatelů o změnu územního 

plánu obce Horka u Staré Paky 

                             5) Zápis z kontrolní komise 

                             6) Schválení OZV č.1/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství 

                             7) Schválení OZV č.2/2021, 

kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 

                             8) Strategický plán obce 2022 - 2032 

                             9) Informace o dotačních podporách 

                            10) Různé, závěr                                                                                                   

                              

Usnesení č. 17. 1.  Program byl jednohlasně schválen:6 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Jana Hanuše a Miloslava Lejdara ověřovateli zápisu. 

 

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

příloha. 

 

17. 3. Starosta seznámil s rozpočtovou změnou č. 2/2021, viz. příloha. 



 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2021. 

 

Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 17. 3. bylo schváleno. 

 

17. 4. Firma Aurum Pardubice zahájila práce na změně územního plánu. Paní 

Bedrníková z územního odboru Jilemnice bude provádět potřebné dozorové práce. 

Předběžná cena územního plánu bude cca 100 000,-Kč. Obec nemusí akceptovat 

všechny žádosti o změnu územního plánu, ale musí mít pádné důvody (nedostatek 

financí na rozvoj infrastruktury apod.). Zastupitelstvo musí schválit finanční 

spoluúčast žadatelů o změnu územního plánu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky schvaluje, že žadatelé uhradí část nákladů na zpracování 

požadavků do územního plánu obce Horka u Staré Paky. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 4. bylo schváleno. 

 

17. 5. Jan Hanuš seznámil se zápisem ze schůze kontrolní komise, viz. příloha. 

 

17. 6. Schválení OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodaření, vyhláška byla upravena Ministerstvem vnitra dle platné legislativy. 

Její platnost bude od 1. 1. 2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodaření.  

 

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

 

Usnesení č. 17. 6. bylo schváleno. 

 

17. 7. Schválení OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového 

hospodářství, tato vyhláška byla také upravena ministerstvem vnitra a bude platná 

od 1. 1. 2022. 



 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021, kterou se 

stanoví obecní systém odpadového hospodářství.  

 

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

 

Usnesení č. 17. 7. bylo schváleno. 

 

17. 8. Firma Sensei consult s.r.o. nabízí zpracování Strategického rozvojového 

dokumentu obce, který my máme zpracovaný z roku 1997 a jenom v tištěné 

podobě. Je potřeba ho aktualizovat pro další roky, protože je tento dokument 

požadován při některých dotačních titulech Ministerstva pro místní rozvoj. 

Verze s dotazníkovým průzkumem stojí 22 000,-Kč a bez dotazníku 19 000,-Kč. 

Zastupitelstvo se rozhodlo pro verzi s dotazníkem. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje zpracování nového Strategického rozvojového 

dokumentu obce s dotazníkovou verzí od firmy Sensei consult s.r.o. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 8. bylo schváleno. 

 

17. 9. a) MMR bude vyhlašovat v období říjen – prosinec dotační titul na 

vybudování venkovních sportovišť. Bylo by možné zažádat na woukortové hřiště. 

Dotace je výši 80%. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj – DTH 

– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku o dotaci na 

woukortové hřiště. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 9. a) bylo schváleno. 

 

17. 9. b) Dále je tu dotace na veřejné osvětlení ve výši 70%. Nově se mohou měnit 

celé stožáry. Konzultoval jsem to s panem Zítkem z Elektrosu. Firma Elektros 

udělá projekt a pomůže nám s dotací. 



 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení 

z Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

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

 

Usnesení č. 17. 9. b) bylo schváleno. 

 

17. 10. a) Starostovi byl nabídnut firmou Seco odkup jeden rok starého traktoru na 

sečení, který měli vypůjčený na prvoligovém hřišti. Cena je 120 -140 tisíc Kč. 

Zastupitelé se dohodli, že je potřeba nejdříve traktor vidět a pak se teprve rozhodne 

o koupi. 

 

b) Pozemkový úřad nám oznámil, že bude zahájena stavba polní cesty HPC1 a IP4 

v k.ú Nedaříž. Výběrovým řízením byla vybrána firma M-silnice. 

 

c) Firmy BusLine, Kad a Tad se dohodli na změně počtu označníků na 

autobusovém nádraží na Horkách. Označníky budou jen 2 ks, v blízkosti čekárny. 

Jeden pro nástup a druhý pro výstup. Jízdní řády budou umístěny do zastávky. 

Dodají 2 označníky a provedou potřebné práce, obec to bude stát 5000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje úhradu nových označníků ve výši 5000,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 10. c) bylo schváleno. 

 

d) Firma Gornex nabízí inteligentní ukazatel rychlosti, který se dá napojit na pult 

policie ČR. Cena radaru je 227 455,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá nákup radaru od firmy Gornex. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 10. d) bylo schváleno. 

 

e) Pan  Petr Hanuš z KrVAKu s.r.o.  v dubnu dodal vyúčtování vodného za rok 



2020. Cena vodného byla vyčíslena na 34,-Kč/m3. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje  vyčíslenou kalkulaci nákladů na vodné ve výši 34,- 

Kč/m3  firmou KrVAK pro rok 2020. Cena vodného je podle kalukace  stanovena 

na 34,- Kč/m3. Cena bude účtována od dalšího zúčtovacího období, což je od 

listopadu 2021. Dále schvaluje dotaci fyzickým osobám s trvalým pobytem ve výši 

10% z uvedené ceny vodného.  

 

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

 

Usnesení č. 17. 10. e) bylo schváleno. 

 

f) ČEZ Distribuce oznamuje, že 14.10. od 7.30 -15.00 hod. nepůjde v Nedaříži 

proud. 

 

g) Dále je tu žádost spolku NAŠE ODPADKY, z.s. o finanční dar ve výši 

4500,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá poskytnout finanční dar spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 

 

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

 

Usnesení č. 17. 10. g) bylo schváleno. 

 

h) Smluvně byla nově stanovena cena elektrické energie u firmy Centropol na 

období od 1/2022 – 31. 12. 2023 s automatickou prolongací.  

 

ch) Pan Roman Lízr začal s opravou štítu na KD v Nedaříži. 

 

i) Od dubna 2022 bude odpad od občanů (tříděný i komunální) svážet firma 

EKO Jilemnicko. 

 

j) Obec rozešle občanům dotazník ohledně obchvatu Horek. Dotazník je anonymní. 

Občané ho mohou odevzdat na obecní úřad, do schránky obecního úřadu nebo do 

poštovní schránky Bajerových v Nedaříži čp. 16. 

 

k) Paní Liebichová se dotázala kdy začne stavba kanalizace v Nedaříži. Starosta 

sdělil, že stavba začne,  až firma obdrží povolení na zvláštní užívání komunikace. 



 

l) Pan Martin Bajer jménem SDH Nedaříž požádal o možnost užívat bývalou 

svazarmovskou dílnu na Horkách. Uložení polních kuchyní a prodej bramboráků o 

předvánočních víkendech. 

Zastupitelstvo nemá námitek. 

 

m) Je tu ještě nabídka firmy Stárnet České Budějovice na umístění jejich  zařízení 

na střechu budovy OÚ  pro provoz internetu s možností napojení wifi na obecní 

budovy a pozemky.  

 

n) Pan Grund se podivuje nad tím, že o spolufinancování změny územního plánu se 

dohadujeme až teď. Zastupitelstvo by mělo určit jednoho člena, který by staral o 

celý průběh změny územního plánu. Pan Jan Hanuš sdělil, že sám neví, kdo o 

změnu požádal. Starosta se tedy dotázal, kdo se ujme agendy kolem změny 

územního plánu,  když je s jeho prací nespokojenost. Nikdo se nenašel. 

 

o) Pan  Josef Mikulka se dotázal,  zda je pro obec tak nutné dělat změnu 

územního plánu když je to teprve 2 roky, co proběhla poslední změna. Ještě, že 

zastupitelstvo mělo mít připomínky k žadatelům již předschválené. 

Starosta odpověděl, že vlastně změny, které se dělaly před dvěma lety jsou staré 7 

let. Poslední změna územního plánu trvala 5 let. 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

          Ověřovatelé:     Jan Hanuš        .................................................     

 

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

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne  27. 9. 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


