Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 1.3.2018 od 18.30 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Jaroslav Vacík, Petr Vacík
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka v 18.30 přivítáním přítomných občanů.
Konstatovala, že je přítomno všech osm zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Informace o konání zastupitelstva byly vyvěšeny na úředních deskách a rozeslány info-maily.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Nejdříve starostka navrhla jako zapisovatelku Vladimíru Píchovou a jako ověřovatele zápisu
Antonína Setničku a Petra Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Antonína Setničku a Petra Vacíka.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 001/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
zápisu Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Antonína Setničku a Petra Vacíka.

2. Schválení programu
Po schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu přednesla starostka program, který byl
vyvěšen na úředních deskách s tímto obsahem:
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. schválení programu
3. kontrola usnesení z předcházejících zasedání
4. rozpočtové opatření
5. směrnice o veřejných zakázkách
6. pozemky – věcná břemena, pronájmy, nákupy a prodeje
7. záměry – hospoda, obecní vodovod
8. organizační věci
9. diskuze
10. závěr
Potom vyzvala zastupitele, jestli mají něco k doplnění. Žádný bod nebyl do programu
doplněn.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Horka
II dle předloženého návrhu.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 002/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce Horka II dle předloženého návrhu.

3. Kontrola usnesení
V dalším bodě informovala starostka o nedořešených úkolech, která vyplývají ze
schválených usnesení.
usnesení č. 29-30/2016 – práce na územních studiích – rozpracováno, problémy
se zaměřením okolních parcel
usnesení č. 33/2016, 63/2016 – průběžné zpracovávání geometrických podkladů, jednání s
úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
usnesení č. 64-66/2016 – neschválena dotace, financování se bude řešit na tomto zasedání
usnesení č. 20/2017 – odloženo
usnesení č. 34/2017 – oslovení znalce, zaslány podklady, budou probíhat jednání
s vlastníkem pozemků
usnesení č. 56/2017 – problémy při dělení pozemků, bude projednáno s žadatelem
usnesení č. 60/2017 – připraveno pro paní AH, ještě budou osloveni zbývající majitelé
pozemku pod vodojemem, pak uzavřena společná smlouva
usnesení č. 62 - 63/2017 – výběrové řízení bude vypsáno po schválení nové směrnice
(změna zákona)
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 003/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.

4. Rozpočtové opatření 01/2018
Návrh na rozpočtové opatření připravila paní hospodářka společně se starostkou. Toto
rozpočtové opatření by to mělo řešit - navýšení příjmů o dotaci z úřadu práce na VPP,
dotaci na volby prezidenta a dotaci na státní správu, a nárůst výdajů o výplaty VPP, dar pro
Rytmus o.p.s. (dar schválen ZO, ale nebyl v rozpočtu), výdaje na volbu prezidenta. Celkem
navýšení příjmů o 21.124 Kč.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření
č. 01/2018.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 004/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu rozpočtu dle
rozpočtového opatření č. 01/2018.

5. Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
Při revizi předpisů bylo zjištěno, že směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu není
aktuální, protože se změnil zákon o veřejných zakázkách. Starostka proto předložila ke
schválení novou, kde jsou promítnuty legislativní změny (např. číslo zákona, paragrafy).
Podstata směrnice zůstala stejná, systém kategorizace zakázek a rozhodování se nezměnil.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Směrnici k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. S/2018/01.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 005/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Směrnici k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. S/2018/01.

6. Pozemky
Většinou na každém zasedání se objeví blok s pozemky. I tentokrát přednasla starostka pět
bodů, které se týkaly parcel.
a. Věcné břemeno přes pozemky KN 953/22 a 953/26
Obec obdržela Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011256/VB/1,
Horka II, Onšovec, p.č. 953/41. Jedná se o zanesení věcného břemene u pozemků parc. č.
953/22 a 953/26 v Onšovci, kde byl položen kabel, elektrická přípojka pro parcelu Jxxx.
Zastupitelstvo obce udělilo stavbě souhlas 26.9.2016 usnesení č. 96/2016, nemělo námitky
k uložení kabelů na obecní pozemky.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-6011256/VB/1, Horka II, Onšovec, p.č. 953/41, která se
vztahuje k pozemkům parc. č. KN 953/22 a 953/26 v katastrální území Horka nad Sázavou,
osadě Onšovec. ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
.

Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 006/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011256/VB/1, Horka II, Onšovec, p.č.
953/41, která se vztahuje k pozemkům parc. č. KN 953/22 a 953/26 v katastrální území
Horka nad Sázavou, osadě Onšovec. ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

b. Věcné břemeno přes pozemky KN 203/22
Další smlouva na věcné břemeno – služebnost, kterou obec obdržela, se týkala pozemku
KN 203/22 v Horce II. Jednalo se o cestu, kterou obec odkoupila od soukromých vlastníků a
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nyní je zde plánována stavba elektrického vedení do země. Jedná se o prašnou cestu u
vepřína.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6017946/5 , která se vztahuje k pozemku KN 203/22 v
katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II. ZO pověřuje starostku obce podpisem
této smlouvy.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 007/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017946/5 , která se vztahuje k pozemku KN
203/22 v katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II. ZO pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.

c. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a náhrada za omezení užívání silnice
Jak avízovali porojektanti plánované stavby „Odkanalizování obce“, tak na obec byly
doručeny od Krajské správy a údržby silnic dvě smlouvy. Obě se týkají uložení kanalizačního
řadu do krajské silnice č. II/336. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se týká, jak vyplývá z názvu, zřízení služebnosti pro kanalizaci v krajské
silnici. Jednorázový poplatek, který bude uhrazen až v případě započetí stavby, činí 31.200
Kč bez DPH. Další smlouva se týká náhrady za omezení užívání silnice a je vyčíslena jako
jednorázová náhrada 35.905 Kč bez DPH. Ceny jsou dané ceníkem Středočeského kraje a
přesný výpočet je ve smlouvách uveden.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti č. 2017/1800/00066001/KH/Vy/BS, která se vztahuje k
pozemku par. č. 2274/1 v katastrální území Horka nad Sázavou, s budoucím povinným
Středočeským krajem.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 008/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2017/1800/00066001/KH/Vy/BS, která se vztahuje
k pozemku par. č. 2274/1 v katastrální území Horka nad Sázavou, s budoucím povinným
Středočeským krajem.
___
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvu o náhradě za
omezení užívání silnice č. 2017/1799/00066001/KH/Vy/OU s vlastníkem Středočeským
krajem.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 009/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvu o
náhradě za omezení užívání silnice č. 2017/1799/00066001/KH/Vy/OU s vlastníkem
Středočeským krajem.
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d. Odkup pozemků pod vodojemem
V zaří 2017 zastupitelstvo obce rozhodlo o odkupu pozemku pod vodojemem od paní AS.
Jelikož se nejedná o celý pozemek, proběhla ještě jednání s ostatními vlastníky. Jedná se o
paní LZ a pana JT. Pozemek, který bychom od nich potřebovali vykoupit, je označen 784/2.
Má výměru 218 m2. V rámci rovného přístupu by měl být odkoupen za stejnou cenu jako u
paní AS, tedy 130 Kč za m2.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje nákup části pozemku č. KN 784
(konkrétně 784/2) o výměře 218 m2 v katastrálním území Horka nad Sázavou od
spoluvlastníků LZ a JT. Cena pozemku je stanovena na 130,- Kč za m2.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 010/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje nákup části
pozemku č. KN 784 (konkrétně 784/2) o výměře 218 m2 v katastrálním území Horka nad
Sázavou od spoluvlastníků LZ a JT. Cena pozemku je stanovena na 130,- Kč za m2.

e. Odkup pozemku pod komunikací u Mxxx
Po upřesnění hranic pozemků kolem komunikace u bývalých bytovek JZD chce obec
odkoupit část pozemku od manželů LM a LM. Jedná se asfaltovou část, která už nyní je jako
silnice využívána. Podle geometrického plánu č. 628-7/2016 je to parcela 351/111 o výměře
128 m2. S panem LM byla dohodnuta cena 30 Kč za m2, která je obvyklá pro odkup
pozemků pod silnicemi. Dle dohody by mělo být do smlouvy zaneseno, že hranice
pozemku je dána hranicí zdi.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje odkup části pozemku č. KN 351/9,
konkrétně části 351/111 v katastrálním území Horka nad Sázavou, v obci Horka II o výměře
128 m2 od manželů L a LM. Cena pozemku je stanovena na 30,- Kč za m2.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 011/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje odkup části
pozemku č. KN 351/9, konkrétně části 351/111 v katastrálním území Horka nad Sázavou, v
obci Horka II o výměře 128 m2 od manželů L a LM. Cena pozemku je stanovena na 30,- Kč za
m2.

7. Záměry – hospoda, vodovod
a. Záměr pronájmu hospody
Tento měsíc se přihlásil zájemce o hospodu. Vzhledem k tomu, že naposledy byl záměr
vyvěšen od 15.6.2017 do 10.7.2017 a mezitím se změnilo několik aspektů pronájmu, bude
nutné ho vyvěsit znovu. Starostka proto navrhla připravit novou smlouvu, vyvěsit záměr a
na příštím zasedání rozhodnout o nájemci. Hlavní změnou by mělo být to, že za elektřinu
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bude platit nájemce měsíčně Obci Horka II podle skutečné spotřeby částku, která pokryje
náklady. Je to hlavně z důvodu, že v současné době se za připojení elektroměru platí vysoká
částka. Tím se obec vyhne riziku, že by musela v případě, kdy by dodavatel elektřiny
z nějaké důvodu odpojil nájemce, zaplatit připojení. Zastupitelé ještě řešili, jestli se tedy
nezvedne kauce, která se platí při podpisu smlouvy, nyní 12.000 Kč. Nakonec se dohodli, že
výše kauce zůstane stejná, ale bude ošetřeno ve smlouvě, že v případě nezaplacení nájmu
v dohodnutém termínu, bude platit okamžitá výpověď. Ještě padlo upozornění, že
starostka bude muset týdně kontrolovat elektroměr a pokud by došlo k výraznému zvýšení
odběru (např. používáním přímotopů), musela by se elekřina platit týdně.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem
hospody v Zámku, Horka II č. p. 1.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 012/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se zveřejněním
záměru na pronájem hospody v Zámku, Horka II č. p. 1.

8. Záměr – obecní vodovod
Starostka uvedla, že už od listopadu 2016 řeší se zastupiteli správu vodovodu. Jak už
přednesla na tehdejším zasedání, údržba vodovodu a legislativní povinnosti spojené s
provozováním vodovodu jsou pro obec velice náročné. Opravy a údržby si musí obec řešit
externími dodavateli, není schopna si ji zajistit sama (nemá na to techniku a vybavení).
Také včasnost zásahu není dobrá, protože rychle někoho sehnat je téměř nemožné.
Hlavní problém je ten, že vodu nakupujeme, takže vstupní cenu vody neovlivníme. Pak se
ještě musíme starat o vodovodní řad a to jsou další peníze. Dvousložková cena vody sice
zahrnuje pevnou sazbu 500 Kč na vodoměr (letos vybráno necelých 60.000 Kč), ale jen
opravy, údržba a rozbory vody nás letos stály 100.000 Kč. A to si netvoříme žádné rezervy
do budoucích let.
Starostka uvedla, že by byla hloupost prodávat vodovod, pokud bychom měli vlastní vrty a
vodu bychom čerpali z vlastních studní zadarmo. Ale pokud vodu nakupujeme a pouze
přeprodáváme, vždy musí dojít k navýšení ceny, aby byly peníze na údržbu vodovní sítě.
Pokud vodovod zůstane v obecním majetku, bude obec muset výrazně zvednout cenu
vody, aby bylo nejen na nejnutnější opravy, ale i na příspěvky do fondu investic. Také se
bude muset zajistit kvalifikovaná firma jako správce vodovodu.
Řešení, které zastupitelsto navrhuje, je provedení majetkového převodu do
vodohospodářské společnosti. Obec by získala určitý počet akcí dle znaleckého posudku a
měla by podíl ve vybrané vodohospodářské společnosti.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se zveřejněním záměru provést
majetkový převod obecního vodovodu Horka II – Buda.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 013/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se zveřejněním
záměru provést majetkový převod obecního vodovodu Horka II – Buda.
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9. Organizační věci
Organizační věci byly na programu v tomto pořadí:
a. Vstup do SMS
Obec musí řešit od 25. května nové nařízení o GDPR (ochraně osobních údajů). Dle tohoto
nařízení bude nutné zajistit vstupní audit zpracovávaných agend a jmenovat pověřence,
který bude řešit dodržování pravidel správy osobních údajů. Nabídky, které dosud
přicházely, se pohybovaly v řádech desítek tisíc za měsíc. MAS Lípa pro venkov zahájila
jednání se Svazem místních samospráv ČR, které nabízí službu zpracování auditu do 10.000
Kč a pak měsíční paušál za pověřence 600 Kč, pokud budeme jejich členy. Členský roční
příspěvek činí 2000 Kč + 2,- Kč za obyvatele, tj. u nás cca 2800 Kč za rok. Mimo to bychom
členstvím získali i další benefity (např. vzorové směrnice, levnější školení nebo příručky pro
starosty). Starostka ještě uvedla, že pokud obec nesplní podmínky GDPR do 25.5.2018,
hrozí uložení pokut.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přistoupení obce Horka II do
Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s
tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 014/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přistoupení obce
Horka II do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.

b. Provozní řády kluboven a kulturních zařízení
Další bodem v bloku byly provozní řády kulturních zařízení a kluboven, jejichž návrhy dostali
zastupitelé k připomínkování už v prosinci 2017. Všechny připomínky starostka prošla, a v
co největší míře zanesla do konečného zpracování provozních řádů. Nyní tedy máme řády
pro
•
kulturní dům v Čejticích
•
kulturní zařízení v Onšovci – pro případ pronájmu prostor
•
klubovnu v Onšovci
•
pronajaté prostory zámku – pro případ pronájmu částí zámku
•
malou klubovnu na Horce
•
velkou klubovnu na Horce – bývalá hospoda, pokud nebude pronajata komerčně
V návrzích bylo stanoveno, že provozní řády budou platit už od 2.3.2018, ale zastupitelé se
dohodli, že posunou termín na 1. dubna 2018.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje tyto provozní řády: Provozní řád
kulturního domu v Čejticích, Provozní řád kulturního zařízení v Onšovci, Provozní řád
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klubovny v Onšovci, Provozní řád pronajatých prostor zámku, Provozní řád malé klubovny
na zámku v Horce II, Provozní řád velké klubovny na zámku v Horce II. Provozní řády budou
platné od 1. dubna 2018 a budou umístěny do zařízení.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 015/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje tyto provozní řády:
Provozní řád kulturního domu v Čejticích, Provozní řád kulturního zařízení v Onšovci,
Provozní řád klubovny v Onšovci, Provozní řád pronajatých prostor zámku, Provozní řád
malé klubovny na zámku v Horce II, Provozní řád velké klubovny na zámku v Horce II.
Provozní řády budou platné od 1. dubna 2018 a budou umístěny do zařízení.

c. Ceník pronájmu kulturních domů, zařízení a prostor
Ceny pronájmu byly upraveny podle vývoje cen v okolí. Z větších změn je nutné uvést, že
jsme umožnili uplatnit slevy i členům spolků, kteří nemají uvedený trvalý pobyt v Horce II,
pokud budou uvedeni v seznamu členů, který předseda spolku dodá na obecní úřad. Navíc
se bude u všech budov platit spotřeba elektřiny, která bude pokrývat jen skutečné náklady,
které platí obec. Pokud bude někdo chtít použít obecní dřevo, bude ho muset také uhradit.
Ceník bude vyvěšen i na obecních stránkách.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Ceník pronájmu kulturních domů,
zařízení a prostor platný od 1. dubna 2018.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 016/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník pronájmu kulturních
domů, zařízení a prostor platný od 1. dubna 2018.

d. Smlouva o poskytnutí služeb – Libor Černohlávek
Společnost, která zajišťuje likvidaci jedlého oleje a tuku, poslala návrh nové smlouvy. Jedná
se pouze o formální věci, podstata likvidace zůstává stejná.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s p.
Liborem Černohlávkem IČ: 16539184, která nahrazuje smlouvu z 1.12.2016 a pověřuje
starostku k podpisu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 017/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí služeb s p. Liborem Černohlávkem IČ: 16539184, která nahrazuje smlouvu z
1.12.2016 a pověřuje starostku k podpisu.

e. Souhrnný plán „Sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene Vlastějovice“

8

Společnost Silnice Čáslav – Holding a.s. zažádala všechny obce spolupracující v rámci
Lesního družstva obcí o stanovisko k souhrnnému plánu „Sanace a rekultivace ložiska
stavebního kamene Vlastějovice“. Plán prověřil Bc. Souček z LDO a zaslal k němu vyjádření
s připomínkami. Situaci starostka ještě ověřila u starosty obce Vlastějovice pana L.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II pověřuje starostku odesláním vyjádření k
Souhrnnému plánu Sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene Vlastějovice s
nesouhlasnými body.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 018/2018 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostku odesláním vyjádření
k Souhrnnému plánu Sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene Vlastějovice s
nesouhlasnými body.

f. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
Starostka uvedla, že stejně jako v loňském roce by chtěla zažádat o vytvoření 3 pracovních
míst v rámci VPP. Podle posledních informací už nebude Úřad práce proplácet celou
minimální mzdu včetně pojištění, ale jen částku maximálně 15.000 Kč (cca 11.000 mzda +
pojištění). Takže obec z rozpočtu zaplatí více než v minulých letech. Kromě toho starostka
upozornila na to, že nezaměstnaných je málo a bude problém někoho sehnat.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání pro 3 pracovní místa.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 019/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o
zaměstnání pro 3 pracovní místa.

g. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Fond obnovy venkova
Dle podmínek Středočeského kraje máme nárok z Fondu obnovy venkova čerpat 394.000
Kč. Zastupitelé probrali možnosti, které by přicházeli v úvahu při využití tohoto fondu.
Nejvíce shody zaznělo pro opravu střechy dílny, na kterou se žádalo o dotaci loni na MZE,
ale dotace nebyla přidělena.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ ze Středočeského Fondu
obnovy venkova.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 020/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ ze Středočeského Fondu
obnovy venkova.

h. Dotace ze Středočeského kraje - Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Další dotací, kterou Středočeský kraj nabízí, je Fond hejtmanky. Akce, kterou starostka pro
letošní rok navrhla, by mělo být Setkání rodáků Onšovce. Jedná se o čtvrtý ročník, na
kterém by mělo zároveň proběhnout připomenutí 90 let od vzniku SDH Onšovec. Obec by
akci zaštítila, finančně podpořila a o organizaci by se postarali členové sdružení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt
„Sraz rodáků Onšovce “ ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof pro rok 2018 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 5 % z
celkových nákladů projektu.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 021/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci/projekt „Sraz rodáků Onšovce “ ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof pro rok 2018 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální
výši 5 % z celkových nákladů projektu.

i. Zpráva starostky obce
Na konci bloku přednesla starostka body, o kterých by měli všichni přítomní vědět.
Neustále se pracuje na projektu „Odkanalizování obce Horka II“. V lednu byla podána
žádost o dotaci na OPŽP v 71. výzvě. Dále se pokračuje ve vyřizování stavebního povolení.
Na úřední desce i do rukou občanů bylo doručeno Oznámení o zahájení řízení.
Během března proběhla kontrola z úřadu práce, která se týkala plnění podmínek u přijatých
dotací. Všechny podklady byly v pořádku, hospodářka obce byla kontrolory pochválena za
výborné zpracování.
Katastr nemovitostí oznámil na setkání starostů, že budou postupně probíhat tzv. Revize
katastru nemovitostí. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným
stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Časový horizont, kdy by
měla proběhnout v naší obci, není stanoven.
Po uskutečnění odkupu pozemků o p. LM se budou v další fázi řešit pozemky p. ZN.
Finanční úřad nyní obesílá vlastníky ostatních ploch, které jsou osvobozené od daně
z nemovitostí, aby doložili potvrzení, že plocha opravdu není vhodná k žádnému využití.
Bohužel je potvrzení vyžadováno od starostky obce. Pokud tedy bude vlastník pozemku
požadovat potvrzení, musí si se starostkou sjednat schůzku na uvedeném pozemku. Na
základě prohlídky zašle vyjádření.
Starostka také informovala, že se jedná o opravách silnic, ořezech stromů a o pokácení
smrků. O postupu prací budou zastupitelé informováni.
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Výběr poplatků v Onšovci a v Čejticích se uskuteční 14. dubna 2018. V Onšovci mezi 9.00 –
10.00 a v Čejticích 10.30-11.30 hod. Termíny budou na informačních deskách i na webu.
Cena nakupované vody se od 1.1.2018 zvýšila z 37,77 Kč na 40,74 Kč. Zvýšení vodného
budou zastupitelé muset vyřešit na příštím zasedání. Pravděpodobně k němu dojde po
dalším odečtu v polovině prázdnin.
Starostka předložila zastupitelům návrhy zastávek, nabídky na aplikaci „Hlášení rozhlasu“ a
letního kina.
Informovala také o dopise od České asociace odpadového hospodářství ohledně zpracování
odpadů a o reakci na něj od SMS ČR.
Obeznámila zastupitele, že se zúčastnila řízení o vytyčení hranic pozemků v Čejticích, kde
nechala některé body osadit mezníky.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 022/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

10. Diskuse
Již během zasedání probíhala diskuze k bodu o vodovodu. Pan JŘ se dotazoval zastupitelů,
zda je opravdu nutné zbavovat se obecního vodovodu. Argumenty, které starostka i ostatní
zastupitelé uváděli, byly tyto: na obci chybí kvalifikovaná firma, která by se o vodovod
starala; údržba vodovodu je finančně náročná; nemáme na ni pracovníky, zařízení ani
stroje; v případě havárie není možné včas zasáhnout; vodu nakupujeme, takže vstupní cenu
vody neovlivníme; velké riziko v případě problémů s kvalitou vody; pokud by obec do ceny
vody zahrnula náklady na údržbu a rekonstrukci vodovodu, cena by byla opravdu vysoká.
Další připomínky pronesl pan JŘ k akci Odkanalizování obce. Znovu starostka uvedla, že
pokud bychom chtěli postavit gravitační kanalizaci, stálo by nás to cca 60 mil. a také
bychom neměli šanci dostat dotaci (vzhledem k částce nákladů na jednoho obyvatele).
Kdybychom tedy měli naspořit celou částku 60 mil., tak odhadovaný počátek realizace by
byl rok 2058. V případě tlakové kanalizace jsou náklady cca 44 mil. bez DPH – nyní už je
zaplacen 1 mil za projekt, zbývá 43 mil. – v případě přidělení dotace bude financováno cca 27 mil. dotace, 10 mil. z účtu obce, asi 7 mil. úvěr. Takže obec měla na výběr, buď zkusí
o dotaci požádat s vyprojektovanou tlakovou kanalizací, nebo nebude dělat nic, protože
s projektem gravitační kanalizace nemá šanci uspět. Probíraly se i další věci, např. jestli by
nešla postavit jenom čistička a odpady tam svážet atd. Starostka znovu objasňovala ty
samé věci, které se už probíraly na zasedání z 20. března 2017 (viz zápis z 20.3.2017).
Zazněl také dotaz, kdy by se projekt odkanalizování realizoval a kde bude stát čistička.
Ohledně realizace starostka řekla, že vše záleží na tom, jestli a kdy bude dotace přidělena.
Podle toho se rozhodne, jestli bude stavba realizována a kdy. Obec dělá vše pro to, aby to
bylo co nejdříve. Čistička odpadních vod by dle zpracované projektové dokumentace měla
stát na parkoviště proti kurtům. Dříve zamýšlené umístění za kurty nebylo zcela vyhovující
kvůli záplavovým zónám a kvůli studni pana VJ.
V další části diskuse paní MV uvedla, že mají nedostatek vody ve studni a požádala o
zprovoznění studně na obecním pozemku. Starostka jí odpověděla, že se pokusí zajistit
alespoň užitkovou vodu ve studni u rybníka. Ještě uvedla, že se množí dotazy, jestli by se
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v Onšovci a Čejticích nešel vybudovat vodovod. Jelikož se nejedná o malou investici, je
nutné to řádně zvážit. Mohla by totiž nastat situace, kdy by obyvatelé využívali svoje
studně a jen pokud by došla voda, tak by pustili obecní. Pak je realizace nemožná, protože
bychom nesplnili podmínky většiny dotačních titulů.
Starostka ukončila jednání ve 20.20 hodin poděkováním všem přítomným za účast.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Antonín Setnička

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

Petr Vacík

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