
Zápis 2 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky 

 

datum konání:  8. 12. 2022 

místo konání:  Klub Sokol,  Horka u Staré Paky 

začátek:   19:00 hodin 

ukončení:   19:40 hodin  

přítomno:  7 členů zastupitelstva 

občané viz. prezenční listina 

zapisovatel:  Mgr. Martina Sedláková 

ověřovatelé:  Ludmila Sekyrková 

Jan Hanuš 

 

návrh programu schůze: 
 

1) Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2) Zpráva o hospodaření obce 10 - 12/2022 

3) Rozpočtové opatření č. 3/2022 

4) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2027 

5) Stanovení rozpočtového provizoria 2023 

6) Příkaz k provedení inventur pro rok 2022 

7) Veřejnoprávní smlouva ORP Jilemnice o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 

8) Stanovení ceny vodného dle nové kalkulace pro rok 2023 

9) Stanovení ceny stočného dle nové kalkulace pro rok 2023 

10) Ustanovení nového zástupce obce pro komunikaci při zpracování změny ÚP 

11) Návrh dodatku ke smlouvě a nový ceník 2023 firmy EKO Jilemnicko, s.r.o.  

12) Schválení OZV o místním poplatku za svoz systému odpadového hospodářství  

13) Schválení OZV o místním poplatku za psy 

14) Prodloužení nájemní smlouvy byt v čp. 41 Horka  

15) Různé, diskuze  

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

Starostka obce seznámila zúčastněné s programem zasedání. 

Návrh usnesení č. 1.1: Zastupitelstvo obce schvaluje program o 15 bodech.  

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

Usnesení č. 1. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje program o 15 bodech. 

Usnesení č. 1. 1 bylo schváleno.  

 

Starostka obce určila Mgr. Martinu Sedlákovou zapisovatelkou. Dále Alenu Ježkovou a Jana Brádleho 

ověřovateli zápisu. 

Návrh usnesení č. 2.1. Zastupitelstvo obce schvaluje navrženého zapisovatele a ověřovatelé zápisu. 

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

Usnesení č. 2. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navrženého zapisovatele a ověřovatelé zápisu. 



Usnesení č. 2. 1. bylo schváleno.  

 

2. Zpráva o hospodaření obce 10 - 12/2022 

Viz. Příloha 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Viz. Příloha 

Návrh usnesení č. 3. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.  

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

Usnesení č. 3. 3.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Usnesení č. 3. 3. bylo schváleno.  

 

4. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2023 – 2027 

Viz. Příloha 

Návrh usnesení č. 4. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2027.  

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

Usnesení č. 4. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobého rozpočtového výhledu 2023-2027. 

Usnesení č. 4. 1. bylo schváleno. 

 

5. Stanovení rozpočtového provizoria 2023 

Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky vydává rozpočtové provizorium od 1. 1. 2023 do doby schválení 

rozpočtu obce Horka u Staré Paky na rok 2023. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce dnem nabytí účinnosti rozpočtu obce na 

rozpočtový rok 2023.  

Návrh usnesení č. 5. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium 2023.  

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

Usnesení č. 5. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium 2023. 

Usnesení č. 5. 1. bylo schváleno.  

 

6. Příkaz k provedení inventur pro rok 2022 

Viz. Příloha 

Návrh usnesení č. 6. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventur pro rok 2022. 

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

Usnesení č. 6.  1. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventur pro rok 2022. 

Usnesení č. 6. 1. bylo schváleno.  

 

7. Veřejnoprávní smlouva ORP Jilemnice o příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb 



Zajišťuje ORP Jilemnice, poměrem na občana, kdy platíme 39,- Kč na občana, přidali další službu - 

psychologickou. Obec se zavazuje zaplatit svůj příspěvek na spolufinancování sociálních služeb v celkové 

výši 8.991,-Kč. 

Návrh usnesení č. 7. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu ORP Jilemnice o příspěvku 

na spolufinancování sociálních služeb.  

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

Usnesení č. 7. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na spolufinancování sociálních služeb. 

Usnesení č. 7. 1. bylo schváleno.  

 

8. Stanovení ceny vodného dle nové kalkulace pro rok 2023 

Kalkulaci pro obec provedl pan Hanuš z Vrchlabí, na základě podkladů, které mu byly předány. Kalkulace 

pro příští rok 38,-Kč /m3. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem bude na vodné dotace od obce 10%. 

Návrh usnesení č. 8. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci a  cenu vodného na rok 2023 ve výši 38,-

Kč. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem bude na vodné dotace od obce 10%.  

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

Usnesení č. 8. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci a cenu vodného na rok 2023 ve výši 38,-Kč. 

Pro fyzické osoby s trvalým pobytem bude na vodné dotace od obce 10%.  

Usnesení č. 8. 1. bylo schváleno.  

 

9. Stanovení ceny stočného dle nové kalkulace pro rok 2023 

Pro obec zajišťuje firma EKOLSERVIS s.r.o. (jedná se o např. odběry 4 vzorky na 4 místech ročně, oblast 

čištění, monitoringu, oprav kanalizací). Provedlo kalkulaci a došlo ke zvýšení ceny. Vliv na zvýšení má 

cena za laboratorní rozbory a cena pohonných hmot. Cena stočného 17,-Kč/m3, pro fyzické osoby s 

trvalým pobytem bude na stočné dotace od obce 90%.   

Promluvil zastupitel obce Jan Hanuš a zmínil, že pokud obec nebude vybírat stočné, bude mít poté menší 

šanci žádat o dotace. Proto je to jeden z důvodů, proč stočné zůstává. Opět ale zmínil slevu pro trvale 

žijící.  

Návrh usnesení č. 9. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci  a cenu stočného na rok 2023 ve výši 17,-

Kč. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem bude na stočné dotace od obce 90%.  

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

Usnesení č. 9. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci a  cenu stočného na rok 2023 ve výši 17,-

Kč. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem bude na stočné dotace od obce 90%.  

Usnesení č. 9. 1. bylo schváleno.  

 

10. Ustanovení nového zástupce obce pro komunikaci při zpracování změny ÚP 

Nově zvolený člen, který bude zastupovat obec při komunikaci při zpracování změn ÚP, bude Jan Hanuš. 

Starostka zmínila, že nevíme, kdy na nás dojde řada, jelikož stavební odbor při MěÚ Jilemnice prochází 

personálními změny.  

Návrh usnesení č. 10. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje nového zástupce obce pro komunikaci při 

zpracování změny ÚP Jana Hanuše.  

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



Usnesení č. 10. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje nového zástupce obce pro komunikaci při 

zpracování změny ÚP Jana Hanuše. 

Usnesení č. 10. 1. bylo schváleno.  

 

11. Návrh dodatku ke smlouvě a nový ceník 2023 firmy EKO Jilemnicko, s.r.o.  

S firmou EKO Jilemnicko, s.r.o. máme uzavřenou smlouvu a jednou za rok mohou změnit cenu. Výročí 

smlouvy by bylo dne 1. 4. 2023, ale vzhledem k tomu, že je firma ve ztrátě kolem 100.000,-, udělala 

kalkulaci na svoz odpadu a podle toho vytvořili kalkulaci.  Uvedli, že je rozdíl 5000 tun svozu odpadu 

mezi EKO Jilemnicko a Marius Pedersen, dále vyšší cena pohonných hmot a energií. Došlo ke zhroucení 

trhu s tříděným odpadem. Papír platíme my- 1000,-Kč za tunu. Sklo je zdarma, jelikož jsou rády, že 

sklárny berou, některé končí. Plast se vykupuje pouze PET, jiný nikdo nevykupuje, zůstává na skládce 

firmy. Na návrh smlouvy navazuje nový ceník platný od 1. 1. 2023, ceny vyšší o 20 procent svozu.  

Starostka obce zmínila příklad svozu: ze dne 1. 12. 2022- 82 čipovaných popelnic-1780 kg, 1 hodina 20 

minut 

Připomněla občanům, že je třeba TŘÍDIT. Pokud bude mít obec méně směsného odpadu, dostane slevu. 

Nyní je 190 Kg na občana za rok a vešli jsme se, pokud se ale nevejdeme, bude cena trojnásobná. Je třeba 

snižovat váhu směsného odpadu, váhy se budou rok o roku snižovat. Příští rok bude 180 kg, dále od 

dalších 10 kg. Je třeba třídit.  

Návrh usnesení č. 11. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání návrhu nového dodatku ke smlouvě a 

nový ceník 2023 firmy EKO Jilemnicko, s.r.o.  

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

Usnesení č. 11. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání návrhu nového dodatku ke smlouvě a 

nový ceník 2023 firmy EKO Jilemnicko, s.r.o.  

Usnesení č. 11. 1. bylo schváleno.  

 

12. Schválení OZV o místním poplatku za svoz systému odpadového hospodářství 

Za rok 2021 jsme za všechen odpad a tj. komunální, dále nebezpečný měly náklady 269.261 Kč. Příjem od 

občanů byl 127.984,-Kč, to znamená 1.230,-Kč nákladů  na osobu. Obec vybírá poplatek 500,-Kč/občana  

za rok. Zbytek doplácí na občana obec. Proto jsme se rozhodli zvednout na částku 750,-Kč za odpady za 

rok od 1. 1. 2023. I přesto bude doplatek znatelný.  

Návrh usnesení č. 12. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za svoz systému 

odpadového hospodářství.  

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

Usnesení č. 12. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za svoz systému 

odpadového hospodářství.  

Usnesení č. 12. 1. bylo schváleno.  

 

13. Schválení OZV o místním poplatku za psy 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za jednoho psa …………………………………………………………………… 100 Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………………………………… 150 Kč 



c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ……………………………………. 60 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let…                90 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 13. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním  poplatku za psy. 

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

Usnesení č. 13. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV -  místní poplatek za psy. 

Usnesení č. 13. 1. bylo schváleno.  

 

14. Prodloužení nájemní smlouvy byt v čp. 41 Horka u Staré Paky 

Dodatek nájemní smlouvy pro Denisu Jiráskovou bude prodloužen na dobu jednoho roku, tj. do 31. 12. 

2023. 

Návrh usnesení č. 14. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě pro Denisu 

Jiráskovou.  

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

Usnesení č. 14. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s Denisou Jiráskovou na 

byt v čp. 41. 

Usnesení č. 14. 1. bylo schváleno.  

 

15. Různé, diskuze  

a) Starostka vyzvala předsedy výboru a komisí, aby nahlásili své členy 

- Kontrolní výbor- Václav Bajer ml.,  MVDr. Marcela Munzarová 

- Finanční výbor- Jaroslav Munzar, Martin Šmíd 

- Komise kulturní a sociální- Jana Planíková, Věra Martincová 

- Komise životního prostředí- Václav Bajer st., Miroslav Vrbík 

 

b) Dne 16. 11. 2022 podepsán předávací protokol na workoutové hřiště, nyní je ho možno užívat.  

 

c) Na vývěsce i obecních webových stránkách je leták- dotace- nová zelená úsporám light od MAS 

Přijďte pobejt z.s. Jilemnicko, která zaštiťuje a pomáhá s dotacemi. Pouze pro žadatele, který 

pobírá starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně. Jedná se o zateplení střechy, fasády, 

podlah, výměnu oken, vchodových dveří. V letáčku jsou kontakty, obraťte se o pomoc, pokud 

někdo budete mít zájem.  

  

d) Starostka předala slovo občanům. Nikdo se neujal slova.  

 

e) Starostka poděkovala za účast a pozornost. Všem popřála klidné vánoce a hodně zdraví do nového 

roku 2023.  

Starostka obce: Jana Bajerová  ……..……………………… 

 

Zapisovatel: Mgr. Martina Sedláková …………………...............… 

 

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

 

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

V Nedaříži, dne 8. 12. 2022 

 



 


