
Zápis 16 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 30. 6. 2021 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 20 hod. 

přítomno: 5 členů zastupitelstva 

                občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Alena Ježková 

              Ludmila Sekyrková 

               

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

                             2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

                             3) Žádost o prodej pozemku, žadatel Vojtěch 

Nedomlel, Horka u Staré Paky 66 

                             4) Schválení darovací smlouvy s Obcí 

Studenec(finanční dar na přístavbu ZŠ a MŠ Studenec) 

                             5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

                             6) Schválení smlouvy o sběru, přepravě a převzetí 

odpadu č.16/2021/S s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. 

                             7) Informace o chystaném obchvatu Horek 

                             8) Různé, závěr                                                                                                    

                              

Usnesení č. 16. 1.  Program byl jednohlasně schválen:5 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Ludmilu Sekyrkovou ověřovateli zápisu. 

 

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

příloha. 

 

16. 3. Žádost o prodej části pozemku (cca 1600 m2) p.Vojtěchu Nedomlelovi. 

Jedná se o 3/4 podíl části pozemku p.č. 1452/1 v k. ú. Horka u Staré Paky za 

150,-Kč/m2. Přesné metry budou známy až po vyměření. 



 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje prodej části pozemku (cca 1600m2) p. č. 1452/1 k. ú. 

Horka u Staré Paky p.Vojtěchu Nedomlelovi za 150,-Kč/m2. 

 

Schváleno: 4 členové pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 16. 3. bylo schváleno. 

 

16. 4. Schválení darovací smlouvy s Obcí Studenec na přístavbu ZŠ. Dar ve výši 

100 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky schvaluje podepsat darovací smlouvu s obcí Studenec na 

přístavbu ZŠ Studenec ve výši 100 000,- Kč.  

 

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

 

Usnesení č. 16. 4. bylo schváleno. 

 

16. 5. Závěrečný účet obce za rok 2020 byl řádně zveřejněn na úřední desce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

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

 

Usnesení č. 16. 5. bylo schváleno. 

 

16. 6 . Schválení smlouvy o sběru, přepravě a převzetí odpadu mezi firmou EKO 

Jilemnicko s.r.o. a obcí Horka u Staré Paky. Zastupitelé obdrželi plné znění 

smlouvy i s přílohami k prostudování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou EKO Jilemnicko s.r.o. o sběru, 

přepravě a převzetí odpadu. 

 

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

 

Usnesení č. 16. 6. bylo schváleno. 



 

16. 7. Ředitel ŘSD nás oslovil. Zda u nás neproběhla změna názoru na tuto akci 

(obchvat Horek). Schůzka je naplánovaná na zítra na obecním úřadě. 

 

16. 8. a) Odbor dopravy Libereckého kraje se na nás obrací s žádostí o spolupráci 

při výměně označníků autobusových zastávek. Označníky bychom měli vyměnit na 

autobusovém nádraží. Cena jednoho označníku je 3 600 - 4 200 Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO zamítá výměnu označníků na autobusovém nádraží. 

 

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

 

Usnesení č. 16. 8. a) bylo schváleno. 

 

16. 8. b) Projekční firma Banner Liberec začíná pracovat na projektu opravy mostu 

u Žirafy, která by se měla dělat za provozu, dle prvních informací. Upozornil jsem 

je na skutečnost, že tělesem mostu v chodníku vede hlavní vodovodní řád obce. 

 

16. 8. c) Nechal jsem zpracovat cenovou nabídku na protažení vodovodu v garážích 

hasičské techniky v Nedaříži od p. Klabana. Kompletní dodávka za 8715,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje pořízení vodovodu do hasičských garáží od p. 

Klabana za 8715,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 16. 8. c) bylo schváleno. 

 

16. 8. d) Po zimních měsících a vytrvalých deštích je nutná oprava západního štítu 

na KD. Po zimě začal opadávat. Pan Roman Lízr sdělil, že bude potřeba starou 

malbu odstranit. Natáhnout novou perlinku a fasádu. Předpokládaná cena je 50 

000,-Kč. 

 

16. 8. e) Uvolnění finančních prostředků na materiál na zpevnění obecní cesty u 

hřiště provedeme rozpočtovou změnou na 50 000,-Kč. 

 

16. 8. f) Dále je tu smlouva o poskytnutí dotace na kanalizaci v Nedaříži od 

Libereckého kraje. Smlouvu o dílo máme podepsanou s firmou IMDV Nedaříž. 



Práce budou zahájeny 15. 9. 2021. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí dotace s Lib. krajem 

č. OLP/1524/2021 na „Výstavba kanalizační stoky „D“ max. do výše 1 273 289,81 

Kč.  

 

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

 

Usnesení č. 16. 8. f) bylo schváleno. 

 

16. 8. g) Projektis Jičín zahájil práce na projektu na chodník k Nedaříži. 

 

16. 8. h) Na budově u  vrtu jsou potřeba vyměnit okna a osvětlení. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje výměnu oken a osvětlení na budově vrtu. 

 

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

 

Usnesení č. 16 . 8. h) bylo schváleno. 

 

16. 8. ch) Starosta navrhl poskytnout finanční dar postižené obci Lužice. Navrhl 

dar ve výši 10 000,-Kč přímo na účet obce. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje poskytnout finanční dar obci Lužice ve výši 10 

000,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 16. 8. ch) bylo schváleno. 
                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 



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

 

 

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

 

 

V Nedaříži, dne 30. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


