Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II

konaného dne 26.1.2016 od 18.30 v Onšovci
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Jiří Svoboda, Petr Vacík
Omluveni: Jaroslav Vacík (nemoc)
Dne 26. ledna od 18.30 hod se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Horka II,
tentokrát v Onšovci. Starostka hned v úvodu přivítala všechny přítomné a pak zasedání
zahájila konstatováním, že všechny zákonné povinnosti byly splněny (zasedání bylo řádně
svoláno a program byl zveřejněn na úředních deskách).
Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva. Jeden člen zastupitelstva pan Jaroslav
Vacík je dlouhodobě nemocný, takže se omluvil. V počtu 8 členů byla podmínka
nadpoloviční většiny splněna a zastupitelstvo obce Horka II bylo usnášeníschopné dle § 92
odst. 3 zákona o obcích.

1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Pro toto zasedání navrhla starostka jako zapisovatele Vladimíru Píchovou a jako
ověřovatele zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku .
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 1/2016 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku.

2. Schválení programu
Program, který byl zveřejněn na úředních deskách, navrhla starostka doplnit o bod
„Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - Vybavení JSDH Horka II (Onšovce)“.
Upravený program určený ke schválení byl proto předložen v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
dotace roku 2016
vyhodnocení zakázky malého rozsahu - Vybavení JSDH Horka II
organizační věci

7. diskuze
8. závěr

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplněného
bodu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č.2/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně
doplněného bodu.

3. Kontrola usnesení
Při přehledu usnesení, která jsou stále v řešení, uvedla starostka tyto body:
usnesení č. 30/2015, 31/2015 – ČOV a kanalizace – probíhá realizace studie,
konzultace s firmou Recprojekt proběhla 20. ledna 2016
usnesení č. 58/2015 – směna pozemku s p. VE - příprava geometrického plánu, bude
řešeno do digitalizaci katastrálního území
usnesení č. 93/2015 – bude vyhlášeno rozhlasem, jestli ještě někdo nemá zájem o
podání žádosti o změnu územního plánu
usnesení č. 94/2015 – vyúčtování vodného bude doručeno odběratelům průběžně do
poloviny února
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 3/2016 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled
plnění usnesení.

4. Dotace 2016
Zastupitelstvo Středočeského kraje dne 14. prosince 2015 vyhlásilo několik programů
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Starostka poskytla jejich
přehled (příloha č. 1), který rozeslala zastupitelům. Po prostudování podmínek byly
předloženy ke schválení tři návrhy na podání žádostí.
a. Středočeský fond životního prostředí a zemědělství
V rámci tohoto programu bylo navrženo využít oblast podpory - Realizaci opatření
k ochraně památných stromů. Stav památného stromu /javoru/ není dobrý. Náklady
na tuto revitalizaci by činily cca 60.000 Kč. Starostka navrhla, abychom 10% hradili
z obecního rozpočtu a na zbytek jsem požádali o dotaci. Oslovila přítomné
zastupitele, jestli nemají jiný názor ohledně podílu spoluúčasti. Zastupitelé s 10%
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souhlasili, nikdo z nich nic nenamítal. Starostka uvedla, že žádost připraví a zašle na
kraj nejpozději do 29.1.2016.
.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci/projekt „Revitalizace památného javoru v roce 2016“ ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt v minimální výši 10 % z celkových nákladů projektu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 4/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „Revitalizace památného javoru v roce 2016“ ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt v minimální výši 10 % z celkových nákladů projektu.

b. Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Podání dotace u tohoto programu nabízí několik možností. Bylo navrženo podat
žádost na opravy v kulturním domě Čejtice, které jsou v plánu už delší dobu a
pokračovala by rekonstukce další etapou. V první etapě byla opravena střecha a dále
byla provedena výměna oken. V této třetí etapě by byly rekonstruovány toalety a
opravila by se římsa a sokl. Pravděpodobné náklady budou okolo 315.000 Kč.
Starostka doporučila spoluúčast 25 %, jelikož se při bodování žádosti přihlíží i
k tomuto údaji. Opět oslovila zastupitele, jestli k výši spoluúčasti mají námitky.
Nakonec bylo do návrhu usnesení ponecháno 25%. Ještě bylo doplněno, že žádost
musí být na kraj doručena nejpozději do 1.2.2016.
.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „KD Čejtice – rekonstrukce 3. etapa“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši
25 % z celkových nákladů projektu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 5/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „KD Čejtice – rekonstrukce 3. etapa“ ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt
v minimální výši 25 % z celkových nákladů projektu.

c. Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Poslední žádostí, která by se měla podat, by byla žádost o dotaci na dětský den
financovanou z Fondu hejtmana. V několika předchozích letech se pořádal dětský den
z rozpočtu obce nebo z darů podnikatelů z Horky. Rozpočet pořádání dětského dne
by činil maximálně 15.000 Kč. Starostka navrhla, že bychom se mohli podílet asi 15%
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a s touto výší souhlasili i ostatní zastupitelé. Starostka ještě doplnila termín -žádost se
musí poslat nejpozději 30 dnů před pořádáním akce.
.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Dětský den “ ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v
minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 6/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci/projekt „Dětský den “ ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.

5. Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu – Vybavení JSDH Horka II (Onšovce)
Tento bod byl do programu doplněn. Starostka informovala přítomné, že dne 7. ledna
na základě směrnice S/2015/01 k zadávání zakázek malého rozsahu rozeslala
„Oznámení o zahájení zadávacího řízení“. Jednalo se o Vybavení JSDH Horka II, které
je financováno částečně z dotačního projektu Středočeského kraje č.
HAS/SDH/024247/2015.
Zakázka byla zařazena do II. kategorie a proto byli osloveni 3 uchazeči. Rozhodujícím
kritériem byla cena zakázky. Jelikož jedna ze společností nesplnila podmínku, že cena
elektrocentrály nesmí překročit 39.999 Kč, byla tato nabídka vyřazena. Hodnotící
komise doporučila uzavřít smlouvu s uchazečem firmou Martin Duffek (IČO:
88573729), jehož nabídka měla nejnižší cenu 111.859,51 Kč bez DPH.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje výběr hodnotící komise na dodavatele
zakázky malého rozsahu na vybavení JSDH Horka II a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy se firmou Martin Duffek (IČO: 88573729), jejíž nabídka měla
nejnižší cenu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 7/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje výběr hodnotící
komise na dodavatele zakázky malého rozsahu na vybavení JSDH Horka II a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy se firmou Martin Duffek (IČO: 88573729), jejíž
nabídka měla nejnižší cenu.

6. Organizační věci
Na zasedání se projednali následující provozní věci:
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a. Směrnice o zakázkách malého rozsahu
V loňském roce došlo ke schválení směrnice o zakázkách malého rozsahu č.
S/2015/01. Starostka informovala o komplikacích při nákupech menšího rozsahu a
navrhla, aby došlo ke změně při zařazování do kategorií. Do I. kategorie by spadaly
zakázky, jejichž hodnota by nepřesahovala 100.000 Kč (teď je to na dodávky a služby
30.000 Kč). Přičemž objednávku větší než 30.000 Kč by schvalovali – starosta,
místostarosta a předseda finančního výboru. Tím by byla zajištěna kontrola čerpání. I
nadále je rozhodující, že všechny výdaje musí být kryty schváleným rozpočtem.
K výše uvedenému se vyjádřili předsedové výborů – p. Píchová a p. Březina, že by bylo
lepší, kdyby objednávky nad 30.000 Kč podepisovali oba předsedové. Starostka
provedla změnu v textu v návrhu směrnice následovně:
Podkategorie b)
Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby a stavební práce, jejichž
předpokládaná cena přesáhne 30.000,- ale nepřesáhne 100.000,-, vybírá bez výběrového
řízení starosta společně s místostarostou a předsedy finančního a kontrolního výboru.

Po této změně byl návrh směrnice předložen k hlasování. (Příloha č. 2)

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Směrnici k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. S/2016/01 platnou od 1.2.2016.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 8/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Směrnici
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. S/2016/01 platnou od 1.2.2016.

b. Žádost spolku Lungta
Stejně jako loni zaslal spolek LUNGTA na Obecní úřad žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční formou vyvěšení
tibetské vlajky dne 10. 3. 2015 na veřejných budovách. V žádosti uvedli, že by chtěli
být informováni o výsledku hlasování.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje připojení se k akci „Vlajka pro
Tibet“.
Pro:

0

Proti: 8

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 9/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II neschvaluje připojení se
k akci „Vlajka pro Tibet“.
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c. Dar manželů A – část pozemku č. 357/9
V jednání se dále pokračovalo darem manželů A. Starostka uvedla, že dne 25.4.2013
bylo rozhodnuto o přijetí daru od manželů A v podobě části pozemku KN 357/9.
Bohužel se v této věci postoupilo až nyní a doba, která uplynula od původního
usnesení, přesáhla 2 roky. Proto navrhla projednat věc znovu. Upřesnila, že jde o část
pozemku č. 357/9 v katastrální území Horka nad Sázavou o výměře 326 m2 a že na
pozemku je částečně místní komunikace a částečně travnatá plocha.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od manželů P a JA
v podobě pozemku č. 357/18 v katastrální území Horka nad Sázavou o výměře 326 m2
a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 10/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od
manželů P a JA v podobě pozemku č. 357/18 v katastrální území Horka nad Sázavou o
výměře 326 m2 a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.

d. Žádost o vyjádření k akci – budování elektrické přípojky
Zasedání pokračovalo projednáním žádosti č. j. 38/2016 od p. H, který žádal o
vyjádření se k budování elektrické přípojky k par. č. 1069/3 v Onšovci. Byl
předložen situační plán, kde je zakreslen překop místní komunikace na pozemku č.
2203. Po diskusi zastupitelů bylo navrženo, aby přípojka byla provedena podkopem
(protlakem), tak aby nedošlo k porušení asfaltové části komunikace.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje trasu kabelového vedení dle
dodaného situačního plánu, ale nesouhlasí se způsobem provedení akce. Podmínkou
realizace je provést ji protlakem, tak aby nedošlo k porušení asfaltové části místní
komunikace.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 11/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje trasu
kabelového vedení dle dodaného situačního plánu, ale nesouhlasí se způsobem
provedení akce. Podmínkou realizace je provést ji protlakem, tak aby nedošlo k
porušení asfaltové části místní komunikace.
Další bodem mělo být projednání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu“ vztahující se k
projednané akci. Protože ale zastupitelstvo obce nesouhlasí se způsobem provedení
stavby, nebude smlouva podepsána a starostka obce zašle tuto informaci žadateli.

e. Nabídka společnost dTest
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Obec obdržela informační leták od společnosti dTest. Ta nabízí obci a občanům
připojení k projektu, který pomůže spotřebitelům získat výhodnější a levnější dodávky
elektrické energie. Jedná se o registraci na www. chcivyhodnejsienergie.cz.
Registrace je nezávazná a zdarma, je však nutné se přihlásit do 10.2.2016.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje registraci na
www.chcivyhodnejsiinergie.cz dle nabídky společnosti dTest.
Pro:

0

Proti: 8

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 12/2016 – Zastupitelstvo obce neschvaluje registraci na
www.chcivyhodnejsiinergie.cz dle nabídky společnosti dTest.

f. Zpráva starostky
Posledním bodem usnesení byla zpráva starostky. Starostka uvedla, že chce nejdříve
uvést na pravou míru několik „fám“, které kolují mezi lidmi.
První z nich se týká kaple na zámku. Kaple je a vždy byla poskytována zcela zdarma.
Úklid před i po obřadu zajištují obecní zaměstnanci také zdarma a na požádání se
otevírá i brána na nádvoří.
Další se týká hospodaření v obecních lesích. Kácení v obecním lese se provádí pouze
při likvidaci polomů nebo při nálezu kůrovce. Těžba je průběžně kontrolována
místostarostou, všechny pokácené kusy jsou zaevidovány. Jejich výměra musí
souhlasit s množstvím, které je naloženo na auto a převzato na pile. V loňském roce
byly tržby za prodané dřevo 424 tis. včetně DPH.
Starostka dále informovala občany, že po dohodě se zastupiteli dojde k nákupu
rozmetadla na zimní posyp a na obecní úřad bude dokoupeno zařízení NAS pro
možnost zálohování počítačů.
Připomněla, že od 1.2.2016 do 12.2.2016 bude vyložen k nahlédnutí obnovený
katastrální operát, tzv. digitalizace katastru. Zve všechny občany ke kontrole svých
pozemků.
V plánu prací, které by se měli být provedeny v první polovině roku 2016, bude
realizace sjezdu v Onšovci, uzavření nové smlouvy na mobilní telefony (stávající
končí), urgence řešení nedostatečného signálu mobilních operátorů a havarijního
stavu některých telefonních sloupů, jednání s krajem o opravě vozovky a zábradlí na
mostě na Budech.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 13/2016 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky
obce.

7. Diskuse
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Diskuse se vedla hlavně kolem slabého signálu mobilních operátorů v Onšovci.
Starostka řekla, že se bude snažit to s operátory vyjednat písemně. Pokud by ani
tohle nepomohlo, vytvoří vzory dopisů o reklamaci a ty pak budou občané zasílat
jednotlivě na operátory, aby bylo vidět větší množství stížností.
Připomínku měl i PČ, který doporučil obci, aby byla provedena revize komína u
kulturního objektu v Onšovci. Starostka přislíbila, že to zajistí.

Závěrem starostka poděkovala za velkou účast a popřála všem příjemně strávený
večer. Zasedání ukončila v 19.15 hod.

Starostka

Simona Vacíková

------------------------------------------------

Místostarosta

Radek Filip

------------------------------------------------

Ověřovatelé:

Pavel Březina

------------------------------------------------

Antonín Setnička

------------------------------------------------
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