Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 14. února 2019 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Aleš Jeřábek, Antonín Kubín, Vladimír
Peroutka, Vladimíra Píchová, Antonín Setnička, Petr Vacík
Zasedání zastupitelstva obce začalo 14. února v 18.00 hodin. Starostka přivítala přítomné
na zámku. Jelikož se sešli všichni zastupitelé, starostka do zápisu uvedla, že je zastupitelstvo
obce usnášeníschopné. Konstatovala, že informace o konání zastupitelstva byly vyvěšeny na
úředních a informačních deskách.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Starostka uvedla první bod programu a jako zapisovatelku navrhla Vladimíru Píchovou a
jako ověřovatele zápisu Aleše Jeřábka a Petra Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Aleše Jeřábka a Petra Vacíka.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 001/2019 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Aleše Jeřábka a Petra Vacíka.

2. Schválení programu
Druhý bod programu uvedla starostka přečtením programu, tak jak byl vyvěšen na
úředních deskách. Poté vyzvala zastupitele, jestli mají návrhy na doplnění. Žádný návrh
nepadl, proto byl program zasedání předložen ke schválení v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
rozpočtové opatření
zakázky malého rozsahu – výběr dodavatele
rozhodnutí o pozemcích a majetku
organizační věci
diskuze
závěr

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

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 002/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce Horka II dle předloženého návrhu.

3. Kontrola usnesení
Starostka uvedla, že před touto schůzí vybrala usnesení, která budou muset být znovu
schválena, kvůli dlouhé době neplnění. Jedná se o usnesení z roku 2016 a 2017, konkrétně
usnesení č. 29-30/2016 – práce na územních studiích; usnesení č. 33/2016, 63/2016 –
průběžné zpracovávání geometrických podkladů, usnesení č. 56/2017 – problémy při dělení
pozemků. Tato usnesení už nebudou uváděna v přehledech.
Usnesení, na kterých se nyní stále pracuje, jsou následující:
usnesení č. 11/2018, 35/2018 – předáno na sepsání smlouvy
usnesení č. 20/2018, 100-104/2018 – příprava žádostí o dotaci
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 003/2019 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.

4. Rozpočtové opatření
První rozpočtové opatření roku 2019 se týká navýšení příjmů o dotaci na státní správu o
7.600 Kč. Návrh rozpočtového opatření je přílohou č. 1.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu rozpočtu dle rozpočtového
opatření č. 01/2019.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 004/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu rozpočtu dle
rozpočtového opatření č. 01/2019.

5. Zakázky malého rozsahu – výběr dodavatele
a. Výběr dodavatele na akci: „Revitalizace rybníku v obci Horka II, místní část Čejtice, č.p.
1770/3“
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Na zasedání zastupitelstva obce v září 2018 bylo schváleno vypsání výběrového řízení na
akci „Revitalizace rybníku v obci Horka II, místní část Čejtice, č.p. 1770/3“. Výběrové řízení
bylo administrováno společností Universal Solutions s.r.o.. Celkem se ho zúčastnilo 6
uchazečů, všichni splnili předepsané podmínky a byli zařazeni k hodnocení výběrové
komise. Kritériem pro výběr byla nabídková cena. Přehled všech nabídek bude přiložen k
zápisu. (příloha č. 2)
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II, na doporučení hodnotící komise, schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace rybníku v obci Horka II, místní část Čejtice,
č.p. 1770/3“ s účastníkem: Společnost Rybník Horka II: VHS stavby + BAK, Vedoucí
společník: VHS Stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ 25183052, který nabídl cenu
1.750.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.117.500,00 Kč včetně DPH. V pořadí druhou nejvýhodnější
nabídku předložil účastník HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27513688, s
nabídkovou cenou 2.166.310,48 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí se umístila společnost
Dřevotvar – Řemesla a Stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 01 Pelhřimov, IČ 26071584, s
nabídkovou cenou 2.237.875,81 Kč včetně DPH. V případě odstoupení vítězné společnosti
nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí, nabídka společnosti,
která předložila třetí nejvýhodnější nabídku. Zastupitelstvo obce Horka II, pověřuje
starostku obce Simonu Vacíkovou, podpisem Smlouvy o dílo.
Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Přijaté usnesení č. 005/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II, na doporučení hodnotící
komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace rybníku v obci Horka II,
místní část Čejtice, č. p. 1770/3“ s účastníkem: Společnost Rybník Horka II: VHS stavby +
BAK, Vedoucí společník: VHS Stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ 25183052, který
nabídl cenu 1.750.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.117.500,00 Kč včetně DPH. V pořadí druhou
nejvýhodnější nabídku předložil účastník HB Golf s.r.o., Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ
27513688, s nabídkovou cenou 2.166.310,48 Kč včetně DPH. Třetí v pořadí se umístila
společnost Dřevotvar – Řemesla a Stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 01 Pelhřimov, IČ
26071584, s nabídkovou cenou 2.237.875,81 Kč včetně DPH. V případě odstoupení vítězné
společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí, nabídka
společnosti, která předložila třetí nejvýhodnější nabídku. Zastupitelstvo obce Horka II,
pověřuje starostku obce Simonu Vacíkovou, podpisem Smlouvy o dílo.

b. Výběr dodavatele na ZMR: „Nákup obecního traktoru“
O vypsání výběrového řízení na nákup obecního traktoru bylo rozhodnuto v prosinci 2018.
V rámci řízení byli osloveni čtyři uchazeči výzvou k podání nabídek dle přesné specifikace
traktoru. Všichni oslovení zájemci zaslali svoje nabídky v řádném termínu. Nejlepší cenu
podala společnost Agrozet České Budějovice a. s., U Sirkárny 501/30, České Budějovice, IČ:
28113128 a to 740.300 Kč bez DPH. Po obdržení informace o nejlepší nabídce byli
předběžně osloveni dva úvěroví poradci k předložení nabídky. U jedné nabídky přeplatíme
za 3 roky úvěru cca 53.000 Kč a u druhé 66.000 Kč. Pořadí uchazečů ZMR bude přílohou
zápisu. (příloha č. 3)
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Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II na doporučení hodnotící komise schvaluje
nákup traktoru v rámci zakázky malého rozsahu: „Nákup obecního traktoru“ s účastníkem:
Agrozet České Budějovice a. s., U Sirkárny 501/30, České Budějovice, IČ 28113128, který
nabídl cenu 740.300 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Horka II, pověřuje starostku obce
Simonu Vacíkovou, podpisem smlouvy.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 006/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II na doporučení hodnotící
komise schvaluje nákup traktoru v rámci zakázky malého rozsahu: „Nákup obecního
traktoru“ s účastníkem: Agrozet České Budějovice a. s., U Sirkárny 501/30, České
Budějovice, IČ 28113128, který nabídl cenu 740.300 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Horka
II, pověřuje starostku obce Simonu Vacíkovou, podpisem smlouvy.
--Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na akci
„Nákup obecního traktoru“ se společností IMPULS – Leasing – AUSTRIA s.r.o. dle předložené
nabídky. Zastupitelstvo obce Horka II, pověřuje starostku obce Simonu Vacíkovou, podpisem
smlouvy.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 007/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření úvěrové
smlouvy na akci „Nákup obecního traktoru“ se společností IMPULS – Leasing – AUSTRIA
s.r.o. dle předložené nabídky. Zastupitelstvo obce Horka II, pověřuje starostku obce Simonu
Vacíkovou, podpisem smlouvy.

6. Rozhodnutí o pozemcích a majetku
a. Darování pozemků Lesnímu družstvu obcí
V rámci dokončení oprav budov Lesního družstva obcí je vhodné narovnat skutečný stav
pozemků, které k těmto stavbám patří. Záměr darování pozemků u sídla LDO a pod chatou
na Melechově byl vyvěšen 15.1.2019 na úředních deskách obce. První část záměru se týká
pozemků u areálu sídla LDO v Hněvkovicích. Tyto pozemky jsou vedeny jako les ve
vlastnictví obcí, ale ve skutečnosti jsou součástí oplocených zahrad. V další části se jedná o
darování 30 m2 pozemku pod lesnickou chatou v Melechově, kdy pro zápis do katastru
nemovitostí musí být vlastník pozemku a vlastník budovy jeden a tentýž. Oba pozemky jsou
již nyní obhospodařovány Lesním družstvem obcí a nachází se v katastrálním území
Hněvkovice a Bojiště.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemků parc. č. 407/1 díl „o“ o
výměře 1762 m2 a díl „n“ o výměře 42 m2 v katastrálním území Hněvkovice u Ledče nad
Sázavou dle geometrického plánu 304-39/2018 a darování pozemku parc. č. 910/5 o
výměře 30 m2 v katastrálním území Kouty u Bojiště Lesnímu družstvu obcí. Zároveň
pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy.
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Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 008/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje darování pozemků
parc. č. 407/1 díl „o“ o výměře 1762 m2 a díl „n“ o výměře 42 m2 v katastrálním území
Hněvkovice u Ledče nad Sázavou dle geometrického plánu 304-39/2018 a darování
pozemku parc. č. 910/5 o výměře 30 m2 v katastrálním území Kouty u Bojiště Lesnímu
družstvu obcí. Zároveň pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy.

b. Žádost o pronájem části pozemku KN 2221/2 u hasičské zbrojnice
Pod číslem jednacím 88/2019 je zaevidována žádost pana xxx o pronájem části pozemku o
ploše asi 60 m2 v těsném sousedství jejich rodinného domu. Chtěl by pozemek využít
k zahradnickým účelům. Přesné informace starostka předložila zastupitelům obce společně
s žádostí. Proběhla diskuse o tom, že by mělo proběhnout podbíjení hasičárny, že se
v těsné blízkosti nachází kanál a jaký typ výsadby povolit. Nakonec dala starostka hlasovat.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
části pozemku č. KN 2221/2 v katastrálním území Horka nad Sázavou, v obci Onšovec o
výměře 60 m2.
Pro:

1

Proti: 8

Zdržel se hlasování: 0

NESCHVÁLENO

c. Prodej nepotřebného majetku
Prodej stroje OSROWEK navrhla starostka poté, co vysvětlila, že se obci nevyplatí jeho
provoz, vzhledem k nákladům spojeným s údržbou tohoto stroje a míře jeho využit. Traktor
zase proto, že v únoru dorazí nový. Po diskusi se zastupiteli bylo rozhodnuto, že prvotně
bude nabídnut občanům obce Horka II formou inzerátu na úřední desce, kde budou
zveřejněny podmínky. Občané s trvalým pobytem v obci Horka II, kteří se zúčastní
nabídkového řízení, doručí své nabídky v zalepené obálce viditelně označené textem:
„NEOTVÍRAT - Nabídkové řízení prodej nepotřebného majetku Obce Horka II.“ nejpozději
do 18.3.2019 do 16 hodin na Obecní úřad v Horce II. Nejnižší přípustná nabídková cena je
určena u Ostrowku 55.000 Kč, u traktoru 200.000 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebného majetku obce Horka II
– stroje OSTROWEK K 161 N a traktoru ZETOR 7240 přednostně trvale žijícím občanům obce
Horka II. Pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy s vítězem nabídkového řízení,
který nabídne nejvyšší cenu.
Pro:

9

Proti: 0
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Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 009/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodej
nepotřebného majetku obce Horka II – stroje OSTROWEK K 161 N a traktoru ZETOR 7240
přednostně trvale žijícím občanům obce Horka II. Pověřuje starostku obce uzavřením kupní
smlouvy s vítězem nabídkového řízení, který nabídne nejvyšší cenu.

d. Majetkový převod obecního vodovodu
Už od roku 2016 stávající zastupitelstvo obce řeší, co s obecním vodovodem. Není
v možnostech obce zajistit řádnou péči o infrastrukturu vodovodu a vodojemu. A naopak je
v zájmu občanů, aby se o dodávku pitné vody starala specializovaná firma, která má zázemí
k tomu, aby předávala kvalitní vodu a v případě závad rychle zasáhla. Proto obec vypsala
záměr provést majetkový převod obecního vodovodu. O majetek projevila zájem
společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002. Nechala zpracovat
znalecký posudek a nabídla 8942 kmenových akcií v hodnotě 1000 Kč. Starostka znovu
vysvětlila, že cena vody v případě vkladu do této společnosti bude stejná, jakou by účtovala
obec. Obec od této společnosti vodu nakupuje a pak za stejnou cenu prodává (pouze
docházelo ke zdražení až později v roce - od srpna po odečtu vodoměrů). Naopak už
společnost nebude účtovat pevnou složku ve výši 500 Kč ročně, kterou byly financovány
opravy vodovodního řadu a vodojemu. Od ledna 2019 nakupuje obec vodu od VaKu za
42,12 Kč za m3. Tato cena bude platit v roce 2019 i pro odběratele vody v Horce II. Odečet
vody bude proveden při výměně vodoměru. Poté už osloví odběratele společnost VaK
Havlíčků Brod kvůli sepsání smluv.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s vkladem infrastrukturního majetku
- obecního vodovodu Horka II – Buda, nacházející se v katastrálním území Horka nad
Sázavou, a pozemků st. 467, KN 784/2, 789/5, 790/3 zapsaných na listu vlastnictví č. 10001
obce Horka II, tak jak je tento nepeněžitý vklad popsán ve znaleckém posudku Zdeňka
Jedličky č. 9289/3/2019 C, do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. se
sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o vkladu.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 010/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s vkladem
infrastrukturního majetku - obecního vodovodu Horka II – Buda, nacházející se v
katastrálním území Horka nad Sázavou, a pozemků st. 467, KN 784/2, 789/5, 790/3
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 obce Horka II, tak jak je tento nepeněžitý vklad
popsán ve znaleckém posudku Zdeňka Jedličky č. 9289/3/2019 C, do společnosti Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o vkladu.
--Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s upsáním 8942 kmenových akcí
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. se sídlem Žižkova 832, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ 48173002, v jmenovité hodnotě každá 1000 Kč, za emisní kurs akcií 1000
Kč na jednu akcii. Pověřuje starostku podpisem smlouvy o upsání akcií.
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Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 011 /2019 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s upsáním 8942
kmenových akcí společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. se sídlem Žižkova
832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 48173002, v jmenovité hodnotě každá 1000 Kč, za emisní
kurs akcií 1000 Kč na jednu akcii. Pověřuje starostku podpisem smlouvy o upsání akcií.

7. Organizační věci
a. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Posázavský kruh
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Posázavský kruh byl
vyvěšen na úředních deskách a informačních tabulích v prosinci 2018. Rozpočty byly
zástupci mikroregionu projednány a schváleny v prosinci 2018.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Posázavský kruh.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 012/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí návrh
rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Posázavský
kruh.

b. Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2019
Povinností obce je mít schválený plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární
ochrany. Předsedající navrhla, aby se preventivně výchovná činnost obce v roce 2019 se
zaměřila na:
 rozšíření informací na webových stránkách obce o záložku „Požární prevence“ v sekci
„Info“, kde budou zobrazovány aktuální informace (např. pálení čarodějnic, čištění
komínů, revize kotlů, pálení ohňů v letním období atd.)
 metodickou pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární
ochrany poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně.
Tato pomoc spočívá v tom, že obyvatelé obce mohou vznášet dotazy týkající se požární
prevence. Odpověď dotazovanému bude poskytnuta co nejdříve, maximálně 30 dnů od
vznesení dotazu.
 pokračování v osvětě při konání akcí pro občany (při Dětském dnu, Silvestru pro děti,
Setkání občanů, Pálení čarodějnic atd.)
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany na rok 2019.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 013/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Plán preventivně
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2019.

c. Jmenování povodňové komise
Při aktualizace údajů na Portálu krizového řízení Středočeského kraje starostka zjistila, že
složení povodňové komise není aktuální a ani neodpovídá zákonu o krizovém řízení. Proto
navrhla následující složení povodňové komise: Simona Vacíková (předseda), Radek Filip
(místopředseda), Libor Nácovský, Radek Kořínek, Jiří Vilimovský a Antonín Setnička. Vyzvala
přítomné, jestli chtějí návrh doplnit nebo pozměnit. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení - Starostka obce Horka II jmenuje s účinností od 15.2.2019 povodňovou
komisi v tomto složení: Simona Vacíková (předseda), Radek Filip (místopředseda), Libor
Nácovský, Radek Kořínek, Jiří Vilimovský a Antonín Setnička. Zastupitelstvo obce Horka II
bere na vědomí seznam členů a složení povodňové komise.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 014/2019 – Zastupitelstvo obce Horka II jmenuje s účinností od
15.2.2019 povodňovou komisi v tomto složení: Simona Vacíková (předseda), Radek Filip
(místopředseda), Libor Nácovský, Radek Kořínek, Jiří Vilimovský a Antonín Setnička.
Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí seznam členů a složení povodňové komise.

d. Dohoda o partnerství se zapsaným spolkem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Starostka informovala zastupitele, že byla oslovena spolkem „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ,
jehož snahou je zajištění průběžné propagace turistické oblasti s cílem zvýšení návštěvnosti
regionu. V rámci toho spolek vyzval obce, jestli by se nechtěly do projektu zapojit. Nabízí
buď členství (zpoplatněno) nebo partnerství (zdarma). Starostka navrhla prozatím působit
jako partneři a po nějaké době znovu zvážit členství.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí, aby se obec Horka II stala partnerem
organizace „Kraj blanických rytířů, zapsaný spolek“ a pověřuje starostu zastupováním obce
při jednáních s tímto spolkem.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 015/2019 – Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se obec Horka II stala
partnerem organizace „Kraj blanických rytířů, zapsaný spolek“ a pověřuje starostu
zastupováním obce při jednáních s tímto spolkem a podepsáním dohody o partnerství.

e. Kácení stromů v Čejticích
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Na základě podnětu zastupitelů z Čejtic bylo navrženo pokácení dřevin na území osady.
Konkrétně se jedná o túje kolem křížku, jejichž vlivem dochází k poničení křížku i zvoničky.
Místo nich by měly být u křížku vysazeny nižší keře. Dále se jedná o stromy u rybníka. Jejich
stav není dobrý a stejně by došlo k jejich poškození nebo odstranění během budoucí
rekonstrukce rybníka.
Na základě dříve schváleného usnesení může starostka rozhodovat o pokácení maximálně 3
stromů. Protože se jedná o větší rozsah, vydá starostka povolení až na základě tohoto
usnesení.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II povoluje pokácení 6 ks tújí u křížku v Čejticích
na parcele č. 2183/, 1 ks vrby a 1 ks olše u rybníku v Čejticích na parc. č. 1770/3 a 117.
Pověřuje starostu vydání souhlasného rozhodnutí v této věci.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 016/2019 – Zastupitelstvo obce povoluje pokácení 6 ks tújí u křížku v
Čejticích na parcele č. 2)183/, 1 ks vrby a 1 ks olše u rybníku v Čejticích na parc. č. 1770/3 a
117. Pověřuje starostu vydání souhlasného rozhodnutí v této věci.

f. Poptávka na dodavatele elektrické energie na období 4/2019-3/2020
Dne 31.3.2019 končí roční smlouvy na dodávky elektřiny u většiny odběrných míst. Tyto
smlouvy byly uzavřeny se společností Fonergy s.r.o. na jeden rok. Proto bude nutné
provést nový výběr dodavatele. Vzhledem k tomu, že individuální nabídky, které
dodavatelé energií zpracují, jsou v platnosti vždy jen několik dní, navrhla starostka
zastupitelstvu, aby se nepostupovalo podle směrnice o ZMR. Z oslovených účastníků vybere
starostka jednoho, který bude pro obec nejvýhodnější. Většina zastupitelů navrhla uzavřít
smlouvu na dva roky.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II Zastupitelstvo obce schvaluje podání
poptávek a v případě výhodných podmínek i uzavření smluv o odběru elektrické energie na
2 kalendářní roky.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 017/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání poptávek a v případě
výhodných podmínek i uzavření smluv o odběru elektrické energie na 2 kalendářní roky.

g. Zrušení usnesení č. 101/2018
V prosinci 2018 zastupitelstvo obce Horka II schválilo, že obec podá žádost o dotaci na
opravu střechy dílny i u MMR . Po získání všech informací k tomuto titulu však starostka
navrhla financovat tuto akci pouze ze Středočeského kraje. U MMR budou více ohodnoceny
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projekty kulturních a multifunkčních domů, mateřských škol a objektů ke spolkové činnosti.
Zbytečně by se čekalo na rozhodnutí.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II ruší usnesení č. 101/2018.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 018/2019 – Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 101/2018.

h. ZMR – Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12
K podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“
na Středočeský kraj je nutné mít hotové výběrové řízení na dodavatele stavby. Bude
vypsána zakázka malého rozsahu a bude se postupovat podle směrnice o ZMR. Do
hodnotící komise byli navrženi tito zástupci: Antonín Setnička, Vladimíra Píchová, Petr
Vacík, Radek Filip (náhradník), Pavel Březina (náhradník).
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje vypsání výběrového řízení na
dodavatele projektu „Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ a stanovuje
hodnotící komisi v tomto složení: Antonín Setnička, Vladimíra Píchová, Petr Vacík, Radek
Filip (náhradník), Pavel Březina (náhradník).
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 019/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na
dodavatele projektu „Rekonstrukce střechy objektu na pozemku St. 1/12“ a stanovuje
hodnotící komisi v tomto složení: Antonín Setnička, Vladimíra Píchová, Petr Vacík, Radek
Filip (náhradník), Pavel Březina (náhradník).

i. Zpráva starostky obce
Starostka informovala zastupitele o zřízení nové služby pro obyvatele – mobilní aplikace „V
OBRAZE“, kde není potřeba souhlas se zpracováním osobních dat. V případě, že obyvatelé
tuto aplikace nechtějí používat, ale chtějí dostávat informace do mailu, musí doručit na
obecní úřad souhlas s poskytnutím osobních dat. Tiskopis bude umístěn na webových
stránkách obce.
V únoru a březnu proběhne školení hasičů. Všichni členové JSDH, kteří se mají v letošním
roce přípravy zúčastnit, byli upozorněni.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 020/2019 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starostky obce.

8. Diskuse
Během diskuse padly dotazy ohledně ceny vodovodu, počtu a výši získaných akcií. Starostka
odpověděla na dotaz na základě návrhu smlouvy se společností Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod. Další diskuse se týkala silnic a cest v obci a osadách.
Schůze byla ukončena v 19.15 hodin.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Aleš Jeřábek

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

Petr Vacík

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