Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 3. května 2018 od 18.30 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Petr Vacík
Omluveni: Jaroslav Vacík (nemoc)
V 18.30 zahájila starostka obce zasedání zastupitelstva tím, že přivítala přítomné
zastupitele i občany. Uvedla, že je přítomno sedm zastupitelů, čímž je splněna podmínka
usnášeníschopnosti, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Oznámení o
konání zastupitelstva bylo řádně vyvěšeno, zveřejněno na webové stránce a vyhlášeno obecním
rozhlasem. Pak přistoupila k řešení bodů programu.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla jako zapisovatelku Vladimíru Píchovou a jako ověřovatele zápisu Pavla
Březinu a Antonína Kubína.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Kubína.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 023/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
zápisu Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Kubína.

2. Schválení programu
Další bodem bylo schválení programu, který byl zveřejněn v Oznámení o zasedání
zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
rozpočtové opatření
pozemky – věcná břemena, pronájmy, nákupy a prodeje
záměry – hospoda, obecní vodovod
organizační věci
diskuze
závěr

Starostka požádala zastupitele o připomínky, pokud chtějí program doplnit nebo změnit.
Žádná připomínka ani doplnění nebylo vzneseno.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje program zasedání zastupitelstva
obce Horka II dle předloženého návrhu.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 024/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II 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
usnesení č. 33/2016, 63/2016 – průběžné zpracovávání geometrických podkladů, jednání s
úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
usnesení č. 56/2017 – problémy při dělení pozemků, bude projednáno s žadatelem
usnesení č. 60/2017, 10/2018 – předáno právnímu zástupci
usnesení č. 11/2018 – příprava podkladů pro smlouvu
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 025/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.

4. Rozpočtová opatření 02/2018, 03/2018
V rámci úpravy rozpočtu byly předloženy dva návrhy úpravy. Prvním bylo zohledněno
vrácení části poskytnutých prostředků na volby prezidenta ve výši 3.297,50 Kč, které nebyly
vyčerpány. V dalším byla promítnuta daň z příjmů právnických osob za Obec Horka II
(navýšení příjmů i výdajů o 167.770 Kč) a navýšení prostředků na opravy silnic o 100.000
Kč. Obě rozpočtová opatření budou vyvěšena na úřední desce a na webové stránce obce.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle rozpočtových opatření
č. 02/2018 a 03/2018.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 026/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu rozpočtu dle
rozpočtových opatření č. 02/2018 a 03/2018.
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5. Pozemky
Další na programu byl blok, který řeší pozemky.
a. Ceník věcných břemen
Vzhledem k navyšujícímu se počtu žádostí o věcná břemena, byl vypracován ceník úhrad za
zřízení věcných břemen ve vlastnictví obce Horka II, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Ceny
byly stanoveny s ohledem na běžnou praxi v podobných lokalitách. Snahou obce je co
nejméně poškozovat komunikace a zpevněné plochy. Proto byly navýšeny částky u překopů
silnic oproti původnímu návrhu. Zároveň starostka uvedla, že se v ceníku myslí i na případy,
kdy je v zájmu obce uskutečnění některých staveb (stavby zvláštního zřetele – např. uložení
nadzemního vedení do země), kde by mělo dojít ke snížení ceny.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Ceník úhrad za zřízení věcných
břemen – služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Horka II, který je účinný
okamžikem schválení.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 027/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Ceník úhrad za
zřízení věcných břemen – služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Horka II, který je
účinný okamžikem schválení.

b. Věcné břemeno – vodovod Vlastějovice
Blok věcných břemen zahájila starostka informací, že starosta Vlastějovic přinesl smlouvu o
souhlasu se stavbou vodovodu. Po obecním poli mezi Radíkovicemi a Čejticemi by mělo jít
cca 140 m. V návrhu smlouvy bylo uvedeno bezplatně. Jelikož se jedná o stavbu, která je
významná, i když ne pro naši obec, a vedení jde mimo zastavěnou oblast, souhlasili
zastupitelé s návrhem smlouvy v nezměněném znění.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu se
stavbou, s provedení stavby a jejím provozování, která se vztahuje k pozemku p. č. 2155 v
katastrální území Horka nad Sázavou, s Obcí Vlastějovice. Pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy a sdělení informace nájemci pozemku společnosti Agro Pertoltice.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 028/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
souhlasu se stavbou, s provedení stavby a jejím provozování, která se vztahuje k pozemku p.
č. 2155 v katastrální území Horka nad Sázavou, s Obcí Vlastějovice. Pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy a sdělení informace nájemci pozemku společnosti Agro
Pertoltice.
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c. Věcné břemeno – smlouva IE-12-6007543/VB001
Pro plánovanou stavbu přeložení kabelů nízkého napětí ve zbývajících částech Horky do
země (akce Horka II , obnova NN v části obce – KNN, DEM. NN) bude nutné uzavřít
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
IE-12-6007543/VB001. Podle schváleného ceníku bude požadována náhrada ve výši
176.700 Kč. Zároveň bude investorovi oznámeno, že všechny zpevněné části komunikací
nesmí být překopány, ale musí být podvrtány, aby nedošlo k poškození vozovky. Také bude
investor upozorněn, že u vjezdů k domům nesmí dojít k nadměrnému omezení a pevnost
povrchu vjezdu musí být zachována.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126007543/VB001 Horka II, obnova NN v části obce – KNN, DEM. NN, která se vztahuje k
pozemkům st. 1/1, st. 1/14, st. 1/7, 2242/1, 351/11, 203/11, 351/35, 357/18, 2262/1,
203/22, 338/3, 339/25, 339/51, 2246/1, 165/15, 2256/1, 2258, 2263/1, 2251, 338/2,
203/12 v katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II, s akciovou společností ČEZ
distribuce s výhradami (podvrty komunikací, úpravy vjezdů k domům, výše jednorázové
náhrady). Pověřuje starostku obce podpisem upravené smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 029/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126007543/VB001 Horka II, obnova NN v části obce – KNN, DEM. NN, která se vztahuje k
pozemkům st. 1/1, st. 1/14, st. 1/7, 2242/1, 351/11, 203/11, 351/35, 357/18, 2262/1,
203/22, 338/3, 339/25, 339/51, 2246/1, 165/15, 2256/1, 2258, 2263/1, 2251, 338/2,
203/12 v katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II, s akciovou společností ČEZ
distribuce s výhradami (podvrty komunikací, úpravy vjezdů k domům, výše jednorázové
náhrady). Pověřuje starostku obce podpisem upravené smlouvy.

d. Věcné břemeno smlouva IP-12-6011890/1
Další věcné břemeno se týkalo přípojky elektřiny xxx. Kabely by měly být vedeny přes
pozemky KN 2246/1, KN 2256/1. Oboje to jsou zpevněné plochy – asfaltové. Zastupitelé
řešili, jestli by se nenašlo nějaké jiné řešení. Proto bylo dohodnuto několik připomínek,
které budou na zhotoviteli stavby požadovány. Smlouva bude uzavřena pouze za
předpokladu, že budou všechny podmínky zaneseny v dokumentu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6011890/1 ,
která se vztahuje k pozemkům KN 2246/1, 2256/1 v katastrální území Horka nad Sázavou,
osadě Horka II s akciovou společností ČEZ distribuce, pouze v případě, že ve smlouvě budou
zaneseny připomínky a podmínky stanovené zastupitelstvem obce. V takovém případě
pověřuje starostku obce podpisem opravené smlouvy.
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Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 030/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126011890/1 , která se vztahuje k pozemkům KN 2246/1, 2256/1 v katastrální území Horka
nad Sázavou, osadě Horka II s akciovou společností ČEZ distribuce, pouze v případě, že ve
smlouvě budou zaneseny připomínky a podmínky stanovené zastupitelstvem obce.
V takovém případě pověřuje starostku obce podpisem opravené smlouvy.

e. Věcné břemeno – smlouva IE-12-6008714
Začátkem května byla na obec doručena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6008714 „Buda, část obce, obnova nn – knn,
dem. nn“ společně se situačním plánkem, ze kterého vyplývá, že i na Budech by mělo přijít
vedení do země. V plánku byly zase překopy a jednorázová náhrada 1000 Kč. Podle
schváleného ceníku by měla náhrada činit asi 43.800 Kč. Zároveň bude investorovi
oznámeno, že všechny zpevněné části komunikací nesmí být překopány, ale musí být
podvrtány, aby nedošlo k poškození vozovky. U vjezdů k domům nesmí dojít k
nadměrnému omezení a pevnost povrchu vjezdu musí být zachována.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6008714,
která se vztahuje k pozemkům KN 2240, 2242/1, 2241/1 a 2236 v katastrální území Horka
nad Sázavou, osadě Horka II s akciovou společností ČEZ distribuce s výhradami (podvrty
komunikací, úpravy vjezdů k domům, výše jednorázové náhrady). Pověřuje starostku obce
podpisem upravené smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 031/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126008714, která se vztahuje k pozemkům KN 2240, 2242/1, 2241/1 a 2236 v katastrální
území Horka nad Sázavou, osadě Horka II s akciovou společností ČEZ distribuce s výhradami
(podvrty komunikací, úpravy vjezdů k domům, výše jednorázové náhrady). Pověřuje
starostku obce podpisem upravené smlouvy.

f. Věcné břemeno – smlouva IV-12-6022480/1
Další smlouva na věcné břemeno přišla k pozemku KN 351/35. Jedná se o vybudování
přípojky k budoucí novostavbě xxx. V dodaném plánku byl označen překop silnice, takže
opět bude muset být vypracován požadavek o změnu, kde bude řešeno vedení pod
komunikací podvrtem. Náhrada, která je uvedena ve smlouvě, je 1000 Kč. Pokud bude
stavba jen v rozsahu protlaku silnice, tak tato částka bude v pořádku.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č IV-12-6022480/1 , která
se vztahuje k pozemku 351/35 v katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II, s
akciovou společností ČEZ distribuce s výhradami (řešení podvrtem). Pověřuje starostku
obce podpisem upravené smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 032/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č IV-12-6022480/1,
která se vztahuje k pozemku 351/35 v katastrální území Horka nad Sázavou, osadě Horka II,
s akciovou společností ČEZ distribuce s výhradami (řešení podvrtem). Pověřuje starostku
obce podpisem upravené smlouvy.

g. Směnná smlouva S 1204/15/155
Směnná smlouva S 1204/15/155 řeší již dříve projednávanou směnu pozemků 2167/1,
2216, 2250/1 a 2252 v majetku obce Horka II a pozemků společnosti Lesy ČR č. 344, 909/5
a 909/6. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstem obce 28.4.2014 a
současná smlouva je v souhladu s dohodnutými podmínkami. Doplatek za stromy, které
jsou na našich pozemcích, po odečtení poloviny nákladů souvisejících s převodem, činí
71.370 Kč.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí uzavření Směnné smlouvy č. S
1204/15/155 se státním podnikem Lesy České republiky a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 033/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí uzavření
Směnné smlouvy č. S 1204/15/155 se státním podnikem Lesy České republiky a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

h. Zřízení služebnosti cesty – 3/155/2018
Při jednání o směně pozemků, o které se se mluvilo v předchozím bodě, bylo dojednáno
zřízení služebnosti cesty pro dva objekty nad Horkou (čp. 19 a čp. 117). Služebnost se
zřizuje na dobu existence komunikace na služebném pozemku KN 283/13 v katastrálním
území Horka nad Sázavou a je zpoplatněna jednorázovou úplatou 10.000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti cesty č. 3/155/2018, která se vztahuje k pozemku KN 283/13 v katastrální území
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Horka nad Sázavou, se státním podnikem Lesy ČR. Pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 034/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení služebnosti cesty č. 3/155/2018, která se vztahuje k pozemku KN 283/13 v
katastrální území Horka nad Sázavou, se státním podnikem Lesy ČR. Pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy.

i. Prodej pozemků u chat za vodou – 1. část
Na základě domluvy s některými chataři nechala obec vypracovat geometrický plán, kde
vyměřila část pozemků před chatami k prodeji. Záměr o prodeji byl vyvěšen od 3.4.2018 do
19.4.2018 na úřední desce. U čtyř pozemků se ozvaly zájemci o odkup, majitelé chat, kteří
si koupí pozemku zvětší svoji parcelu. Jedná se o xxx – KN 20/7, manžele xxx – KN 20/30,
manžele xxx – KN 20/29 a pana xxx– KN/28.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodej parcely KN 20/7 o výměře
282 m2 paní xxx, KN 20/30 o výměře 101 m2 manželům xxx, KN 20/29 o výměře 90 m2
manželům xxx a KN 20/28 o výměře 101 m2 panu xxx. Všechny pozemky se nachází v
katastrálním území Horka nad Sázavou a byly rozděleny dle geometrického plánu č. 66039/2017. Cena pozemku je stanovena na 130,- Kč za m2 plus poměrná část nákladů
spojených s přípravou a převodem pozemků.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 035/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodej parcely KN
20/7 o výměře 282 m2 paní xxx, KN 20/30 o výměře 101 m2 manželům xxx, KN 20/29 o
výměře 90 m2 manželům xxx a KN 20/28 o výměře 101 m2 panu xxx. Všechny pozemky se
nachází v katastrálním území Horka nad Sázavou a byly rozděleny dle geometrického plánu
č. 660-39/2017. Cena pozemku je stanovena na 130,- Kč za m2 plus poměrná část nákladů
spojených s přípravou a převodem pozemků.

6. Záměry – hospoda, vodovod
a. Záměr pronájmu hospody
Po pozemkovém bloku následovalo projednávání ohledně pronájmu hospody. Starostka
uvedla, že záměr byl řádně vyvěšen a že se přihlásil pouze jediný zájemce pan xxx. Ten byl
pozván na schůzku se zastupitelstvem obce, aby se představil a aby došlo k projednání
detailů spolupráce. Byla připravena nájemní smlouva, kde byly stanoveny podmínky
pronájmu. Při schůzce došlo k problému ohledně přislíbeného nájmu na září, který byl
dojednán už v lednu a na který byl připraven dodatek smlouvy. Nakonec i u tohoto bodu
došlo k dohodě. Po schůzce pan xxx odešel a zasedání se již nezúčastnil. Během tohoto
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bodu vznesli zastupitelé dotazy ohledně toho, jestli členové spolku, který nyní prostory
využívají, souhlasí s pronájmem. Starostka uvedla, že v usnesení, kterým se prostory spolku
poskytly, je uvedeno, že v případě uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem, prostory
vyklidí. Po debatě ohledně provozu, došlo k hlasování. Vzhledem ke střetu zájmu je
přílohou č. 3 zápisu záznam o hlasování zastupitelů.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje pronájem prostor k podnikání –
hospody dle navržené smlouvy panu xxx.
Pro:

3

Proti: 4

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 036/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II neschvaluje pronájem prostor
k podnikání – hospody dle navržené smlouvy panu xxx.

7. Záměr – obecní vodovod
Záměr provést majetkový převod obecního vodovodu Horka II – Buda byl vyvěšen od
6.3.2018 do 23.3.2018. Na základě toho nás kontaktovala společnost Vodovody a
kanalizace Havlíčkův Brod a.s., která projevila zájem a požádala o poskytnutí podkladů pro
zpracování znaleckého posudku.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s poskytnutím podkladů týkajících se
obecního vodovodu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., na základě
záměru obce provést majetkový převod obecního vodovodu Horka II – Buda.
Pro:
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Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 037/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s poskytnutím
podkladů týkajících se obecního vodovodu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Brod a.s., na základě záměru obce provést majetkový převod obecního vodovodu Horka II –
Bud.

8. Organizační věci
a. Nový dodavatel elektrické energie
Starostka uvedla, že na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva, bylo vyhlášeno
poptákové řízení na dodavatele elektrické energie, kde oslovila pět nejlepších z minulého
roku. Nejlepší nabídku dala společnost Forenergy, která měla nejlevnější ceny. Při stejné
spotřebě jako v minulém roce by měla obec ušetřit cca 20.000 Kč. Se společností byla
uzavřena smlouva na dobu určitou do 31.3.2019.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí změnu dodavatele elektrické
energie společnost Forenergy s. r.o, se kterou byla uzavřena smlouva na dodávky elektrické
energie do 31.3.2019.
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Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 038/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí změnu
dodavatele elektrické energie společnost Forenergy s. r.o, se kterou byla uzavřena smlouva
na dodávky elektrické energie do 31.3.2019.

b. Počet zastupitelů v nadcházecích volbách do zastupitelstev obcí
Vzhledem k blížícím se volbám do zastupitelstva obce je nutné schválit počet zastupitelů
v příštím zastupitelstvu obce. Pro přehlednost přečetla starostka počet, který byl
v minulosti: rok 1990 – 11 zastupitelů, 1994 – 9, 1998 – 9, 2002 – 9, 2006 – 9, 2010 – 9,
2014 – 9. Vzhledem k tomu, že obec má celkem pět osad, navrhla starostka opět 9
zastupitelů.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II stanovuje počet devět zastupitelů do
Zastupitelstva obce Horka II pro příští volební období.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Přijaté usnesení č. 039/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II stanovuje počet devět
zastupitelů do Zastupitelstva obce Horka II pro příští volební období.

c. LDO – souhlas vlastníků
Lesní družstvo obcí zaslalo zápis z jednání představenstva LDO, ve kterém je uvedeno, že
zažádalo o dotaci na malou vyvážecí soupravu z PRV. V rámci žádosti je nutné doložit
souhlas vlastníků pozemků z realizací projektu. Jelikož se jedná o schválenou investici
členskou schůzí LDO, navrhla starostka souhlas udělit.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlas vlastníků pozemků s realizací
projektu č. 17/005/08610/563/000226.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 040/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlas vlastníků pozemků s
realizací projektu č. 17/005/08610/563/000226.

d. Kemp – dodatek smlouvy
Starostku oslovil nájemce kempu p. xxx, že kromě budovy se sociálkami by bylo potřeba
opravit také chatky, do kterých zatýká. Jelikož částku 500.000 Kč( částka, která byla na
opravy budovy vyčleněna a je o ni v pravidelných částkách ponižován nájem) vyčerpali jen
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zčásti, navrhla starostka, aby za zbývající část opravili chatky. V tomto smyslu bude
vypracován i dodatek smlouvy.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Smlouvy o nájmu nebytových
prostor a podnájmu pozemků kempu, kde se bod VI odst. 4 smlouvy rozšiřuje ještě o
rekonstrukci chatek.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 041/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Smlouvy o nájmu
nebytových prostor a podnájmu pozemků kempu, kde se bod VI odst. 4 smlouvy rozšiřuje
ještě o rekonstrukci chatek.

e. Výběrové řízení na místní komunikace
Starostka seznámila zastupitele s plánovanými opravami místních komunikací. Jelikož
prostředky, které by zastupitelstvo chtělo v letošním roce vložit do komunikací přesáhnou
částku 150.000 Kč, bude nutné uspořádat výběrové řízení. Hodnotící komise bude v tomto
složení: Radek Filip, Vladimíra Píchová, Antonín Setnička.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Místní
komunikace rok 2018“ a stanovuje hodnotící komisi v tomto složení: Radek Filip, Vladimíra
Píchová, Antonín Setnička.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 042/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na
akci „Místní komunikace rok 2018“ a stanovuje hodnotící komisi v tomto složení: Radek
Filip, Vladimíra Píchová, Antonín Setnička.

f. Čistá řeka Sázava
Stejně jako v předchozích letech proběhla akce Čistá řeka Sázava. Úklid nejen kolem řeky
proběhl 6. dubna. Obec na tuto akci přispěla částkou 3.000 Kč, která byla v rozpočtu
vyčleněna.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci
Čistá řeka Sázava ve výši 3000 Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 043/2018 – Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na
akci Čistá řeka Sázava ve výši 3000 Kč.
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g. Zpráva starostky obce
Informací o projektu „Odkanalizování obce Horka II“ začala starostka svoji zprávu o tom, co
se právě řeší. Sdělila, že o přidělení nebo nepřidělení dotace by se mělo rozhodnout
pravděpodobně do konce června. V případě přidělení bude stanoven harmonogram
postupu u projektu a občané s ním budou seznámeni.
Na Středočeském kraji bylo zažádáno o příspěvek na akci „Setkání rodáků z Onšovce“.
Žádost zatím nebyla projednávána. Další žádost o střechu na dílnu zatím nebyla podána,
protože musí být nejdříve uzavřena smlouva s dodavatelem.
V polovině dubna přišla informace o dotaci na pokrytí veřejných míst signálem Wifi .
Bohužel k projektu je málo informací a není jasné, jaké náklady bude obec hradit za provoz.
Musí se prověřit, jestli není lepší využít místního poskytovatele.
Další informací byla povinnost obce zveřejnění úplného znění územního plánu. Jedná se o
to, že by se do územního plánu měly promítnout všechny změny. Problém je, že původní
podklady plánu jsou ve formátu, který to neumožňuje. Starostka uvedla, že se pokusí
jednat s architektkou, která zpracovala prvotní územní plán.
Do konce června se uskuteční několik valných hromad a členských schůzí. Na valné
hromadě společnosti Agro zastoupí starostku paní Píchová, ostatních se zúčastní starostka.
Do konce května zajistí hospodářka obce společně se starostkou, aby poplatníci, kteří
zapomněli zaplatit poplatky a vodné, obdrželi upozorňující mail nebo SMS. V případě, že
poplatky nebudou zaplaceny do konce června, bude se postupovat podle vyhlášky a bude
vymáhán dvojnásobek předepsané částky.
Od úřadu práce byla přidělena obci 2 pracovní místa. Bohužel v současné době není
dostatek lidí, takže budou uzavřeny dohody o provedení práce na práci s křovinořezem.
Sekání v lese bude zajištěno také externě.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 044/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

9. Diskuse
Během diskuse se řešila situace v Onšovci. xxx si stěžovala na problémy, které tam byly při
stavbě vodovodu. Upozornila na nutnou opravu části komunikace kolem hřiště, kterou
zapříčinily stroje stavební firmy. Starostka řekla, že je dohodnutá s firmou, která stavbu
prováděla, že pozemek dá do původního stavu a opraví i vozovku. Také zodpověděla,
předpokládané termíny. Opravy silnic jsou naplánována na týden od 21.5. do 25.5.,
ukončení stavby by mělo být nejpozději v červenci 2018.
Starostka ukončila jednání v 19.55 hodin a popřála přítomným příjemný zbytek týdne.
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Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Antonín Kubín

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

Pavel Březina

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