
Zápis 14 

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

konalo v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 25. 2. 2021 

začátek: 18.00 hod. 

ukončení: 20.00 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) Kontrola usnesení z předešlého zasedání 

                             3) Zpráva z finanční komise 

                             4) Rozpočet 2021 

                             5) Schválení Dohody o výběru poplatků a předávání 

dokladů s firmou Severočeské komunální služby s.r.o.,sídlo Jablonec nad Nisou 

                             6) Schválení podání dotační žádosti o dotaci do výzvy 

Ministerstva financí zaměřené na Podporu výstavby, obnovy a provozování 

komunální infrastruktury pro výstavbu 2 bytových jednotek nad zdravotním 

střediskem Horka u Staré Paky 

                             7) Smlouva o údržbě veřejného osvětlení s firmou 

Elektros, spol.s.r.o.Martinice v Krkonoších 

                             8) Smlouva o dílo s firmou Elektros, spol.s.r.o.na 

provedení kabelových rozvodů pro rozšíření VO u fotbalového hřiště na Horkách u 

Staré Paky 

                             9) Smlouva č.46-2021-541204 o udělení souhlasu k 

provedení stavby: polní cesty HC1 a IP4 v k. ú. Nedaříž se Státním pozemkovým 

úřadem v Semilech 

                           10) Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 s Městem Jilemnice 

                           11) Žádost o umístění dočasné reklamy na sloupy od 

firmy Confidence Media s.r.o., Praha 

                           12) Stanovení vodného a stočného pro následující 

zúčtovací období 



                           13) Schválení podání žádosti o dotaci u KÚLK na nové 

vedení kanalizačního řádu 

                           14) Různé, závěr                                                                                                    

                              

Usnesení č. 14. 1.  Program byl jednohlasně schválen: 5 členů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo hlasování. 

 

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

Alenu Ježkovou a Jana Hanuše ověřovateli zápisu. 

 

14. 2. Jan Hanuš přečetl kontrolu usnesení z předešlého zastupitelstva, viz. příloha. 

 

14. 3. Alena Ježková přečetla zápis z finanční komise, viz. příloha. 

 

14. 4. Starosta seznámil s návrhem  rozpočtu obce na rok 2021.  

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový, výdaje ve výši 

14 049 676,- Kč, příjmy ve výši 10 074 100,- Kč, doplněný rezervou z loňského 

roku ve výši finančních prostředků na běžných účtech ve výši 3 975 576,- Kč, aby 

byla zachována rovnost účetnických stran MD a D. Rozpočet by vyvěšen na úřední 

desce od 8. 2. 2021 do 25. 2. 2021 

 

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

 

Usnesení č. 14. 4. bylo schváleno. 

 

14. 5. Podle nového zákona o odpadech je platba za uložení odpadu na skládku od 

1.1.2021, 800,-Kč za tunu. Touto dohodou požádáme o slevu o 300,-Kč na tunu. 

Sleva bude na 200 kg odpadu ročně na občana. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Horka u Staré Paky schvaluje podepsání dohody o  výběru poplatků a 

předávání dokladů s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., včetně její 

přílohy č. 2 – Plná moc.   

 

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

 

Usnesení č. 14. 5. bylo schváleno. 

 



14. 6. a) Dále je tu odsouhlasení investičního záměru a podání žádosti o dotaci na 

výstavbu 2 bytů nad zdravotním střediskem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje investiční záměr s názvem 

"Rekonstrukce/modernizace bytových jednotek v obci Horka u Staré Paky" a 

podání dotační žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí zaměřené na Podporu 

výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 6. a) bylo schváleno. 

 

14. 6. b) Dále je tu schválení způsobu pronajímání a vymezení okruhu uchazečů 

bydlení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu uchazečů o 

nájemní bydlení, který bude mít následující podobu: 

Obec bude pronajímat bytové jednotky na základě nájemní smlouvy obyvatelům s 

trvalým pobytem v obci Horka u Staré Paky v bytové nouzi nebo osobám s 

prokazatelnou vazbou na obec Horka u Staré Paky v bytové nouzi. O přidělení 

jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat zastupitelstvo obce na základě 

individuálního posouzení jednotlivých žádostí. 

Kritéria pro individuální posouzení jednotlivých žádostí jsou následující: 

1. Osoba žadatele zletilá 

2. Finanční situace žadatele a jeho platební schopnost 

3. Počet dětí, celistvost rodiny 

     a)upřednostnění matek samoživitelek (případně otců samoživitelů) 

 

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

 

Usnesení č. 14. 6. b) bylo schváleno. 

 

14. 7. Musíme schválit smlouvu s firmou Elektros Martinice, která od 1. 1. 2021 

provádí údržbu veřejného osvětlení. Účtovány budou skutečné náklady. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje podepsání smlouvy  o údržbě veřejného osvětlení s 

firmou Elektros Martinice. 



 

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

 

Usnesení č. 14. 7. bylo schváleno. 

 

14. 8. Dále je tu schválení smlouvy o dílo s firmou Elektros Martinice na přílož 

kabelu pro veřejné osvětlení u obecní cesty u hřiště. Kabel bude přiložen do 

výkopu ČEZ. Cena kabelu a přípravy pro vlastní stožáry veřejného osvětlení. Cena 

129 100,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Elektros Martinice 

na položení kabelu pro veřejné osvětlení u hřiště. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 8. bylo schváleno. 

 

14. 9. Dále je tu smlouva se Státním pozemkovým úřadem v Semilech o udělení 

souhlasu k provedení stavby polní cesty HC1 a IP4 v k. ú. Nedaříž. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje smlouvu č. 46-2021-541204 o udělení souhlasu k 

provedení stavby: polní cesta HC1 a IP4 v k. ú. Nedaříž se Státním pozemkovým 

úřadem v Semilech. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 9. bylo schváleno. 

 

14. 10. Dále je tady Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování 

Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 s Městem Jilemnice. Příspěvek činí 24 

118,-Kč. 

 

Návrh usnesení:  
ZO po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na 

spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2021 s Městem Jilemnice. 

 

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

 



Usnesení č. 14. 10. bylo schváleno. 

 

14. 11. Žádost o umístění dočasné reklamy na sloupy VO od firmy Confidence 

Media s.r.o., Praha. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání zamítá umístění reklam na sloupy veřejného osvětlení. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 11. bylo schváleno. 

 

14. 12. Dále je tu stanovení vodného a stočného od příštího zúčtovacího období. 

Vodné i stočné bude účtováno podle skutečných nákladů obce, dle posledního 

vyúčtování. Cena vodného byla 32,-Kč/m3 a stočného 15,-Kč/m3.Pro fyzické 

osoby s trvalým pobytem bude na vodné dotace od obce 10% a na stočné 90%. 

Obyvatelé, kterých se týká stočné, budou vyzváni k podpisu smlouvy s obcí o 

vypouštění odpadních ploch. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje kalkulaci nákladů na vodné ve výši 32,-Kč/m3. Dále 

schvaluje dotaci fyzickým osobám s trvalým pobytem ve výši 10%. Dále 

schvaluje kalkulaci nákladů na stočné ve výši 15,-Kč/m3. Dále schvaluje dotaci 

fyzickým osobám obce s trvalým pobytem ve výši 90%. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 12. bylo schváleno. 

 

14. 13. Dále je tu schválení podání žádosti o dotaci u KÚKL na nové vedení 

kanalizačního řádu v Nedaříži. Máme přislíbeno 1 330 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Po projednání ZO schvaluje podání žádosti o dotaci u KÚKL na nové kanalizační 

vedení. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 13. bylo schváleno. 

 



14. 14. a) Dále je tu schválení cenové nabídky na výměnu žlabů a svodů na budově 

OÚ: firma-Střechy Cerman, Horní Kalná - 88 401,-Kč 

                            Šimek, Levínská Olešnice - 70 000,-Kč 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje podepsání smlouvy o dílo s firmou Šimek, Levínská 

Olešnice.  

 

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

 

Usnesení č. 14. 14. a) bylo schváleno. 

 

14. 14. b) Dále je tu žádost firmy KAD Vrchlabí o možnost parkování na točně  u 

nádraží pro novou autobusovou linku do Hradce Králové. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání schvaluje bezplatné parkování autobusů KAD Vrchlabí na točně 

u nádraží. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 14. b) schváleno. 

 

14. 14. c) Dále byly představeny priority nové Strategie rozvoje mikroregionu 

Jilemnicko na období 2021 - 2027. 

 

Návrh usnesení: 

ZO po projednání bere na vědomí Strategii rozvoje mikroregionu Jilemnicko 2021 

- 2027.  

 

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

 

Usnesení č. 14. 14. c) bylo schváleno. 

 

14. 14. d) Dále je tu nabídka od starosty Čisté u Horek jít společně do dotace na 

domácí kompostéry. V Čisté již několik kompostérů mají. Jsou k dispozici 

občanům v době, kdy je kompostárna mimo provoz. Jeden kompostér stojí 1 

900,-Kč. Dotace je 50%. 

 

Návrh usnesení: 



ZO po projednání zamítá se podílet na dotaci na domácí kompostéry. 

 

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

 

Usnesení č. 14. 14. d) bylo schváleno. 

 

14. 14 .e ) Paní Marcela Munzarová se dotázala na odběry vzorků pitné vody. Ráda 

by,  aby hygiena odebrala vzorky vody u nich doma. Dále by chtěla, jestli by obec 

nemohla nějak ovlivnit tvrdost pitné vody. 

Starosta sdělil, že se pokusí vyjednat odběr vzorků pitné vody u nich doma. Na 

úpravu vody se zeptá pana Lichtenberka, který nám dělá servis vrtu. 

Dále se dotazovala, zda obec ví o rekonstrukci mostu na Horkách . Starosta sdělil, 

že o chystané rekonstrukci neví. Na obec pouze přišel dotaz na sítě, které máme na 

mostě. 

 

14. 14. f) Paní Zuzana  Liebichová se dotazovala na opravu obecní cesty ke 

kulturnímu domu v Nedaříži. 

Starosta odpověděl, že cesta se opraví po rekonstrukci kanalizace. 

 

14. 14. g) Starosta sdělil, že oslovil ČEZ. Ten slíbil, že porazí uschlé smrky za 

Šorfovými. 

 

                                                                                                                                                        

Starosta poděkoval za účast. 

 

 

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

          

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

 

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

 

 

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

 

 

 

V Nedaříži, dne 25. 2. 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


