Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 19. září 2018 od 18.00 v Čejticích
Přítomni: Simona Vacíková, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová, Antonín Setnička,
Petr Vacík, Jaroslav Vacík
Omluveni: Radek Filip (nemoc)
Zasedání zastupitelstva obce začalo v kulturním domě v Čejticích v 18.00 hodin. Starostka
přivítala přítomné a omluvila místostarostku Radka Filipa, který je v pracovní neschopnosti.
Spočítala přítomné zastupitele, kterých bylo sedm, a konstatovala, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Pak přistoupila k prvnímu bodu.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Na začátku 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. 065/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
zápisu Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Kubína.

2. Schválení programu
Starostka přečetla program, tak jak byl vyvěšen na úředních deskách obce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Zeptala se ostatních zastupitelů, jestli mají nějaký bod k doplnění. Nikdo nic nenavrhl.

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. 066/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce Horka II dle předloženého návrhu.

3. Kontrola usnesení
Stejně jako na předchozích zasedáních, informovala starostka o nedokončených úkolech,
které jsou schváleny těmito usneseními:
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. 11/2018, 35/2018 – předáno na sepsání smlouvy
usnesení č. 20/2018 – doplnit projektovou dokumentaci, zpracovat výběrové řízení,
podepsat smlouvu s dodavatelem, teprve potom podat žádost o dotaci
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 067/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.

4. Rozpočtové patření
Starostka navrhla navýšení některých výdajů rozpočtu. V pátém rozpočtovém opatření
dochází k navýšení částky výdajů za opravy silnic, jelikož rozsah prací v druhém pololetí je
větší, než se přepokládalo. Také po zavedení nařízení o GDPR (ochraně osobních údajů)
bude nutné v rozpočtu navýšit položku místní správy o náklady za pověřence a montáž
alarmu v kanceláři úřadu. Položka na zeleň je navýšena jako rezerva, pokud zastupitelstvo
na tomto zasedání schválí dotaci na památný strom.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2018.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 068/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2018.
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5. Pozemky – věcné břemeno u akce „Buda, část obce, obnova nn knn, dem. nn
Na květnovém zasedání zastupitelstva obce byl projednáván návrh Smlouvy 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. Starostka zaslala
připomínky, které byly schváleny zastupitelstvem společnosti Mašek elektro, s.r.o., která je
zpracovatelem projektu pro ČEZ. Ta projekt upravila podle našich podmínek, tam kde to
bylo technicky možné. Zároveň zaslali k podpisu nový návrh smlouvy se situačním plánkem.
Cena za věcné břemeno podle nového výpočtu činí 53.000 Kč.
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. Pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 069/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje 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. Pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.

6. Organizační věci
a. Veřejná sbírka pro obec Prameny
Sdružení místních samospráv vyzvalo obce, aby v rámci oslav založení republiky, pomohly
obci Prameny z Karlovarského kraje, která se dostala neřešitelné situace dluhu kvůli
projektu stáčírny minerálních vod. SMS navrhovalo částku 10.000 Kč, ale starostka navrhla
pouze 2000 Kč. Další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za
účelem pomoci obci Prameny a jeho zaslání na bankovní účet.
Pro: 3

Proti: 4

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 070/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II neschvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny a jeho zaslání na bankovní
účet.
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b. Zpráva kontrolního a finančního výboru
V září se sešly výbory a povedly kontroly vybraných dokladů. O zjištěném stavu byl sepsán
zápis. Z toho vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, pouze výbory vyzvaly
starostku, aby příště byl připraven seznam nedoplatků za místní poplatky, za vyúčtování za
vodu a přijatých faktur. Starostka slíbila, že seznam zašle zastupitelům mailem do
15.10.2018.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí zprávu kontrolního a
finančního výboru.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 071/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí zprávu
kontrolního a finančního výboru.

c. Veřejnoprávní smlouva – Středočeský kraj
Starostka uvedla, že na akci „4. setkání rodáků z Onšovce“ schválilo zastupitelstvo
Sředočeského kraje poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
živelních katastrof ve výši 20.000 Kč. Přijetí této dotace je potřeba schválit a podepsat
veřejnoprávní smlouvu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „4. setkání rodáků z
Onšovce“ z rozpočtu Středočeského kraje z programu Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof v maximální výši 20.000 Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 072/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „4.
setkání rodáků z Onšovce“ z rozpočtu Středočeského kraje z programu Fondu hejtmana a
zmírnění následků živelních katastrof v maximální výši 20.000 Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

d. Žádost o finanční podporu – památný strom lípa u myslivny
Další bod zasedání se týkal památné lípy u myslivny na Horce (dříve u paní Jiříkové). Nynější
spolumajitelka paní XXX se obrátila na obec s žádostí o dotaci na Revitalizaci památné lípy.
Podala i žádost na Středočeský kraj v programu Středočeský Fond hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof, ve kterém jí byla přislíbena dotace 25.000 Kč. Jelikož
plánovaný rozpočet je 42.000 Kč, požádala obec o příspěvek 12.000 Kč. Zbylou část by
hradila z vlastních prostředků. Starostka navrhla schválit veřejnoprávní smlouvu
s příspěvkem 12.000 Kč s tím, že podíl vlastních prostředků paní XXX bude vždy nejméně
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5.000 Kč. V případě, že fakturovaná částka bude menší než 42.000 Kč, bude příspěvek
snížen. Při vyšších nákladech bude dotace maximálně 12.000 Kč.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace paní XXX na Revitalizaci
památné lípy v maximální výši 12.000 Kč. Pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 073/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace paní Petře
Mráčkové na Revitalizaci památné lípy v maximální výši 12.000 Kč. Pověřuje starostku obce
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

e. Projekt rybníka v Čejticích
Už v roce 2017 byl vypracován projekt na revitalizaci rybníka v Čejticích. Čekalo se na
vypsání dotačního programu na malé vodní nádrže. Ten by vypsán teď v září. Dotační
kancelář, která bude žádost podávat, požaduje zaslání podkladů. Starostka tedy navrhla,
aby zastupitelstvo rozhodlo, jestli má obec podnikat kroky k realizaci projektu. Poté
informovala o rozpočtu na tento projekt a výši spoluúčasti.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Revitalizace rybníka v obci Horka II, místní části Čejtice, č. p. 1770/3“ v rámci dotačního
programu „129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích“
vyhlášeného MZE a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši 20%
celkových uznatelných nákladů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 074/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Revitalizace rybníka v obci Horka II, místní části Čejtice, č. p. 1770/3“ v rámci
dotačního programu „129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
nádržích“ vyhlášeného MZE a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši
20% celkových uznatelných nákladů.
--Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele
služeb u projektu „Revitalizace rybníka v obci Horka II, místní části Čejtice, č. p. 1770/3“.
Hodnotící komisi jmenuje starostka obce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 075/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na
dodavatele služeb u projektu „Revitalizace rybníka v obci Horka II, místní části Čejtice, č. p.
1770/3“. Hodnotící komisi jmenuje starostka obce.
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f. Zpráva starostky obce
Starostka informovala o proběhlé kontrole čerpání dotace na kulturní dům v Čejticích.
Kontrolní skupina ověřila, že dotace byla poskytnuta dle platného Programu 2016 a
Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace v rámci FROM, a to hospodárně, v
souladu se sjednaným účelem a příjemce splnil a plní své závazky vyplývající ze smlouvy o
poskytnutí dotace.
Další informace se týkala toho, že došlo k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu,
jelikož se zvýšil počet vyvážených nádob. Zároveň uvedla, že v příštím roce dojde s největší
pravděpodobností k navýšení ceny za uložení odpadu o 500 Kč za tunu a sběrný dvůr ve
Zruči nad Sázavou bude požadovat měsíční paušální částku za jeho využívání.
Předpokládané navýšení u odpadů je 80.000 Kč za rok.
Obec zveřejnila inzerát na obsazení místa technického pracovníka obce. Přesné požadavky
jsou vyvěšené na úřední desce obce a přihlášky lze podávat do 22. října 2018. Bližší
informace sdělí starostka obce.
Sdělení o výluce na železniční trati Zruč nad Sázavou – Vlastějovice v době od 1.9.2018 do
23.9.2018 se týkalo špatného umístění zastávky až v Dolní Pohledi. Obec nabídla občanům,
kteří se potřebovali dostat do Zruče nad Sázavou nebo do Dolní Pohledě, službu taxi za
zlevněnou cenu. Starostka situaci řešila se Středočeským krajem, s Českými dráhami i se
SŽDC. V jednáních se bude pokračovat, aby se to už neopakovalo.
Ve zprávě starostky proběhla informace o odstávkách elektřiny v Horce, na Budech i
v Onšovci.
Starostka nakonec informovala přítomné i zastupitele, že koncem srpna proběhla revize
dětského hřiště a některé herní prvky bude nutné opravit.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 076/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

7. Diskuse
V rámci diskuze proběhly připomínky a dotazy i ze stran zastupitelů. Pan Kubín chtěl vědět,
jak se řeší situace s příjezdovou cestou kolem bývalých bytovek JZD. Starostka odpověděla,
že je připravena smlouva s manželi XXX a plán zpřesnění pozemků. Pozemky pana XXX
zatím stále řeší, aby se v rámci směny opravdu zahrnulo vše.
K diskusi o pozemcích se připojil z řad občanů pan XXX, který informoval zastupitele o tom,
že přizval katastrální úřad k vytyčení hranic u pozemku, který se nachází v cestě mezi
Onšovcem a Čejticemi. Navrhoval směnu s pozemkem na Horce. Po sdělení podrobností
starostka uvedla, že pan XXX ji o tom informoval už mailem, ale že situaci má cenu řešit, až
budeme mít vyjádření z katastrálního úřadu.
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Další připomínky měl zastupitel Antonín Setnička, že se pořád nic nedělá s krajnicemi u
místních komunikací v Čejticích, i když už se to několikrát řešilo. Pak upozornil na to, že by
se měla nechat přidělat stříška nad schody u kulturního domu, která byla odstraněna při
rekonstrukci. A nakonec byl návrh na přidání popelnice na sklo, jelikož dvě nestačí.
Starostka přiznala, že krajnice stále nejsou hotové a že se pokusí to dořešit. Stříšku zkusí
nechat vyrobit, peníze na to ještě jsou. Co se týká popelnice na sklo, osloví Ekocom o
zapůjčení větší nádoby.
Přesně v 19.00 skončila diskuse, tak starostka jednání ukončila. Rozloučila se a poděkovala
přítomným za účast.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Antonín Kubín

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

Pavel Březina

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