Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 5.3.2015 od 18.00 v Onšovci
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová, Antonín Setnička, Jiří
Svoboda, Jaroslav Vacík, Petr Vacík
Omluven: Pavel Březina

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Horka II (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
v Onšovci starostkou obce paní Simonou Vacíkovou (dále též jako „předsedající“). Starostka
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starostka uvedla, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů - 9),
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven byl pan Pavel Březina
z důvodu nemoci. Všichni přítomní zastupitelé podepsali prezenční listinu.

1. Schválení programu
Přesedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
1.
2.
3.

zahájení, schválení programu
určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Horka II
4. pronájem kulturního zařízení pro veřejnou produkci
5. směna pozemků
6. informace k čerpání dotací
7. organizační věci
8. diskuze
9. usnesení
10. závěr

Usnesení č. 01/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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2. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla jako zapisovatele Vladimíru Píchovou a jako ověřovatele zápisu Jiřího
Svobodu a Petra Vacíka.
Usnesení č. 2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Jiřího Svobodu a Petra Vacíka.

Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

3. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Horka II
Z důvodu dalších legislativních změn v oblasti třídění odpadů byla zpracována nová vyhláška. A to
proto, že nastala povinnost třídění kovů (po celý rok) a bio odpadů (v období od 1. 4. - 31. 10.).
Situace bude řešena tak, že na třídění kovových obalů je kontejner ve dvoře zámku na Horce. Na
bio odpad bude připraven kontejner, který stál původně v Čejticích. O stanovišti budeme
informovat na vývěskách. Předpokládá se, že by byl na Budech – na parkovišti vedle Studničků.
Usnesení č. 3/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horka II
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka II, která nabývá účinnosti 1.
dubna 2015 (viz příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

4. Pronájem kulturního zařízení pro veřejnou produkci
a. Stanovení výše nájmu v případě použití sálu pro komerční účely
V lednu 2015 obdržel obecní úřad žádost pana JP o pronájem sálu na zámku v Horce II pro
pořádání taneční zábavy. Z tohoto důvodu vznikla potřeba stanovit podmínky pronájmu. Jelikož se
jedná o veřejnou produkci, kde se bude vybírat vstupné a je zde i větší riziko poničení zařízení sálu.
Starostka navrhla, aby ještě před zahájením akce byla vybrána vratná kauce 5000,- Kč, ze které by
byly hrazeny případné škody. Nájemné by v těchto případech činilo 2000,- Kč a byla uhrazena
částka za spotřebovanou elektřinu.
Usnesení č. 4/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu sálu v Horce II při
konání veřejné produkce pro komerční účely tak, že nájemce složí před zahájením akce vratnou
kauci ve výši 5000,- Kč, po sepsání nájemní smlouvy zaplatí nájem 2000,- Kč a cenu za
spotřebovanou elektrickou energii.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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b. Taneční zábava
Pan P má zájem o pronájem sálu pro konání taneční zábavy v předpokládaném termínu 11.4.2015.
Zájemci budou sděleny podmínky pronájmu, tzn. cena, nutnost zajištění pořadatelské služby a
zaplacení poplatků za autorská práva.
Usnesení č. 5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu v Horce II panu JP pro
konání taneční zábavy, pokud splní podmínky OSA, zajistí dostatečnou pořadatelskou službu a
uhradí kauci.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

5. Směna pozemků
Starostka sdělila, že se musí vyřešit situace příjezdové cesty u S. Mluvila s panem Č i s panem Š.
V usnesení č. 59/2014 byla schválena směna pozemků č. 1075/4 a části par.č. 2211/1. Bohužel
v usnesení bylo chybně uvedeno číslo pozemku a výměna není možná i z důvodu, že část pozemku
není vyměřena geometrickým plánem. Proto navrhla usnesení č. 59/2014 zrušit a schválit nová
usnesení, která bude možné řešit i smlouvami.

a. Zrušení usnesení č. 59/2014
Usnesení č. 6/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 59/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

b. Směna pozemku č. 1076/4 p. Č a obecního pozemku č. 2222/4
Pan Č nabídl obci směnu pozemků. Pozemek pana JČ, KN 1076/4 o výměře 27 m2 navrhuje směnit
za pozemek Obce Horka II parc. č. KN 2222/4 o výměře 23 m2. Podkladem je geometrický plán č.
525-197/2010. Tím by se vyřešilo část cesty v tomto úseku.
Usnesení č. 7/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru na směnu
pozemků v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci Onšovec. Jedná se o směnu pozemku
pana JČ, parc. č. KN 1076/4 o výměře 27 m2 za pozemek Obce Horka II parc. č. KN 2222/4 o
výměře 23 m2 dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

c. Přijetí daru - pozemku od JČ a VŠ
Pan JČ a pan VŠ jsou majiteli pozemku v KN 3817 o výměře 221 m2 a chtějí pozemek darovat obci.
Jedná se o další část cesty.
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Usnesení č. 8/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od pana JČ a pana VŠ
v podobě pozemku o výměře 221 m2, parc.č. 3817 v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci
Onšovec dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

d. Přijetí daru - pozemku od VŠ
Pan VŠ je majitelem pozemku KN 1075/4 o výměře 49 m2 a chtěl by pozemek směnit s částí
pozemku č. 2221/1, která by měla maximálně výměru 49 m2. Bohužel směna na základě dodaného
geometrického plánu není možná, jelikož část pozemku č. č. 2221/1 není na plánu znázorněna.
Proto navrhuje, že by nyní pozemek parc. č. KN 1075/4 o výměře 49 m2 daroval obci a obec by mu
přislíbila darovat část pozemku 2221/1, až to bude právně možné.
Usnesení č. 9/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od pana VŠ v podobě
pozemku o výměře 49 m2, parc.č. 1075/4 v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci Onšovec
dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 10/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru darovat část
pozemku parc. č. 2221/1 v katastrálním území Horka nad Sázavou panu VŠ. Výměra darovaného
pozemku nesmí přesáhnout 49 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

6. Informace k čerpání dotací
Starostka informovala, že hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera vyhlásil v návaznosti na
rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 23.2.2015 výzvu pro podávání žádostí o
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů.
a. Dotace na osvětlení v obci Horka II
Jelikož je v programu Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 možné zažádat o
rekonstrukci veřejného osvětlení, bylo by vhodné podat žádost na projekt Osvětlení v obci Horka
II. Obec se bude muset v případě schválení žádosti podílet 5% z celkových uznatelných nákladů.
Usnesení č. 11/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Osvětlení v obci Horka II“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 a
závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

b. Příkazní smlouva společnosti Witero s.r.o.
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Zastupitelstvu obce byl předložen návrh ,,Příkazní smlouvy“, týkající se přípravy a podání žádosti
na akci: „Osvětlení v obci Horka II.“, spolupráce s firmou Witero s.r.o., dotace SFROM. Rozpočet
projektu bude nutno upravit o náklady spojené s projektem.
Usnesení č. 12/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí
Horka II a společností Witero s.r.o., IČO: 24235865 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

c. Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů
Starostka uvedla, že v programu Středočeského kraje je možnost zažádat i o příspěvek na hasiče,
ráda by toho využila. V loňském roce byla žádost podána, ale nebyla schválena. Obec se bude
muset v případě schválení žádosti podílet 5% z celkových uznatelných nákladů.
Usnesení č. 13/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Vybavení SDH“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok
2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů
projektu.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

d. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání
Starostka informovala přítomné, že i letos je možné zažádat o příspěvek na vytvoření pracovních
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Protože se jedná
o letní období, doporučovala by vytvořit 4 pracovní místa na minimálně 6 měsíců – dotace činí
12.500 Kč na pracovní místo 3 pracovníků a 15.000 Kč na místo předáka.
Usnesení č. 14/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání
(4 pracovní místa na dobu minimálně 6 měsíců).
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

7. Organizační věci
a. Přestěhování kontejneru u chat
Zastupitelstvo obdrželo podnět pana B, který vlastní chatu v Horce II, aby se změnilo umístění
kontejneru na směsný odpad. Zastupitelé se shodli na tom, že neví, jestli v tom vidí problém i
ostatní chataři a bude potřeba zjistit jejich názor. Proto starostka navrhla umístit do vývěsky u
kontejneru informaci o možnosti vyjádřit se k tomuto problému. Náměty na řešení situace mohou
chataři zasílat na mail nebo se osobně vyjádřit v OÚ Horka II.
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Usnesení č. 15/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje umístění informací k řešení situace
ohledně přemístění kontejneru na směsný odpad do vývěsky u kontejneru v chatové osadě v obci
Horka II.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

b. Sponzorský dar obci Vlastějovice
Dne 23.1.2015 obdržel obecní úřad prosbu o finanční nebo věcný dar ZŠ a MŠ Vlastějovice na akce,
které pořádá pro děti. Jelikož žádné naše dítě nenavštěvuje ani jedno z těchto zařízení starostka
navrhla dar neposkytovat.
Usnesení č. 16/2015 – Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí daru Základní škole a Mateřské
škole ve Vlastějovicích.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

c. Žádost spolku LUNGTA
Spolek LUNGTA zaslal na Obecní úřad žádost o projednání připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, která se uskuteční formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2015 na veřejných
budovách. V žádosti bylo uvedeno, že by byli rádi informováni o stanovisku.
Usnesení č. 17/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí žádost Spolku LUNGTA
o projednání možnosti připojení se obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a neschvaluje
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zaslání stanoviska
spolku LUNGTA.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

d. Delegování zástupce ve věci zastupování pro jednání v orgánech svazku obcí EKOSO
Na základě žádosti je nutné pro zastupování v jednání a v orgánech svazku obcí EKOSO delegovat
zástupce.
Usnesení č. 18/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů po projednání deleguje jako zástupce
obce Horka II ve věci zastupování pro jednání v orgánech svazku obcí EKOSO starostku Simonu
Vacíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

e. Žádost o vyjádření ke stavbě energetické distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s.
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Firma Mašek elektro s.r.o. žádá v zastoupení investora o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6017812 na
hranici pozemku parc. č. 112/2 a na parc. č. 437/7 kat. území Horka nad Sázavou. Stavba se nijak
nedotkne obecních pozemků dle přiloženého situačního nákresu.
Usnesení č. 19/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s navrhovaným záměrem firmy
Mašek elektro s.r.o. u stavby č. IV-12-6017812 dle přiloženého situačního nákresu na hranici
pozemku parc. č. 112/2 a na parc. 437/7 v kat. území Horka nad Sázavou. Pověřuje starostku
obce zasláním stanoviska firmě Mašek elektro s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

f. Žádost o vyjádření ke stavbě zahradního domku v Onšovci
Pan PJ žádá o vydání stanoviska ve věci stavby zahradního domku v Onšovci na parc. č. 953/41
v katastrálním území Horka nad Sázavou. Jedná se o dřevostavbu s pláštěm z obkladových
palubek. Domek nebude využíván k trvalému bydlení.
Usnesení č. 20/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se stavbou zahradního domku
v Onšovci na parc. č. 953/41 v kat. území Horka nad Sázavou manželů PJ a EJ.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

g. Žádost o povolení přípojky na obecní vodovod
Obec Horka II obdržela žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky na pozemku parc. č.
339/74 v kat. území Horka nad Sázavou a s připojením na obecní vodovod od pana MČ. Jedná se
o připojení novostavby rodinného domu. Jelikož se jedná o obecní komunikaci, bude nutné
komunikaci podrazit a uvést pozemek do původního stavu.
Usnesení č. 21/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se stavbou vodovodní přípojky
na pozemku parc. č. 339/74 v kat. území Horka nad Sázavou a s připojením na obecní vodovod
pana MČ. Obecní komunikaci musí pouze podrazit a pozemek uvést do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

h. Úprava rozpočtu
Na základě informací z Krajského úřadu Středočeského kraje došlo k změně příspěvku na výkon
státní zprávy. Příspěvek byl navýšen o 100 Kč. Dále došlo k úpravě výdajů o 250.000 Kč. Jedná o
částku související s možným realizovaním akce „Osvětlení v obci Horka II“. Viz příloha č. 2.
Usnesení č. 22/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle rozpočtového
opatření č. 01/2015. Viz. příloha č. 2
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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i. Změna PRVKUK
V návaznosti na územní plán, kde je navržena ČOV a odkanalizování obcí je nutné zpracovat a
podat Středočeskému kraji změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKUK).
Usnesením č. 40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno, že žádost má být podána a zadání má
zpracovat firma Fiala projekty s.r.o.. K podpisu smlouvy s touto firmou nedošlo a nedošlo ani
k podání žádosti. Proto je nutné nejprve zrušit usnesení číslo 40/2014 a poté schválit nové
usnesení, kde firma Fiala projekty s.r.o. nebude figurovat.
Usnesení č. 23/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usneseni č. 40/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 24/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o
změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKUK) v návaznosti na Územní plán
Obce Horka II a pověřuje starostku k úkonům, které s tím souvisejí.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

j. Odkup pozemku pod obecní komunikací
Usnesením 26/2013 bylo stanovena cena za odkup pozemků pod místními komukacemi 30,- Kč za
m2. Navrhuji na základě tohoto usnesení odkoupit pozemek č. KN 1776/1 v Čejticích od paní Mgr.
VS, aby komunikace přešla do vlastnictví obce.
Usnesení č. 25/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1776/1
v katastrálním území Horka nad Sázavou v Čejticích za cenu 30,- Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

k. Pojistné smlouvy Obce Horka II
Během měsíce února se ozval starostce pan Michálek, který má na starosti pojištění majetku obce
a pojištění odpovědnosti zastupitelů. Informoval ji o tom, že by bylo potřeba aktualizovat pojistné
smlouvy, ať už z důvodu změny zákonů, tak i proto, že některé části pojištění jsou nabízeny za
lepších podmínek. Po konzultaci navrhl změnit některé body. Celková cena pojištění po úpravách
se nyní zvedne o 760 Kč za rok.
Usnesení č. 26/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné
smlouvě č. 7720704998 z 1.11.2012 a uzavření nové pojistné smlouvy č. 5209051194 pro pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8.

Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

8. Diskuse
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V diskusi měl několik připomínek pan ZV, který upozornil na špatný stav některých silnic v Onšovci.
Bylo mu sděleno, že až to dovolí počasí, bude situace řešena. Dále proběhla diskuse o možnostech
v oblasti kanalizace a případné stavby ČOV. Zastupitelé občanům sdělili informace, které
v současné době k situaci mají a že o dalších zjištěných skutečnostech budou informovat na
příštích zasedáních.

9. Usnesení
Usnesení č. 01/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 2/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Jiřího Svobodu a Petra Vacíka.
Usnesení č. 3/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horka II č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka II, která nabývá účinnosti 1.
dubna 2015 (viz příloha č. 1).
Usnesení č. 4/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu sálu v Horce II při
konání veřejné produkce pro komerční účely tak, že nájemce složí před zahájením akce vratnou
kauci ve výši 5000,- Kč, po sepsání nájemní smlouvy zaplatí nájem 2000,- Kč a cenu za
spotřebovanou elektrickou energii.
Usnesení č. 5/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu v Horce II panu JP pro konání
taneční zábavy, pokud splní podmínky OSA, zajistí dostatečnou pořadatelskou službu a uhradí
kauci.
Usnesení č. 6/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 59/2014.
Usnesení č. 7/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru na směnu
pozemků v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci Onšovec. Jedná se o směnu pozemku
pana JČ, parc. č. KN 1076/4 o výměře 27 m2 za pozemek Obce Horka II parc. č. KN 2222/4 o
výměře 23 m2 dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Usnesení č. 8/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od pana JČ a pana VŠ
v podobě pozemku o výměře 221 m2, parc.č. 3817 v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci
Onšovec dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Usnesení č. 9/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí daru od pana VŠ v podobě
pozemku o výměře 49 m2, parc.č. 1075/4 v katastrálním území Horka nad Sázavou v obci Onšovec
dle geometrického plánu č. 525-197/2010.
Usnesení č. 10/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru darovat část
pozemku parc. č. 2221/1 v katastrálním území Horka nad Sázavou panu VŠ. Výměra darovaného
pozemku nesmí přesáhnout 49 m2.
Usnesení č. 11/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Osvětlení v obci Horka II“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Usnesení č. 12/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Horka II
a společností Witero s.r.o., IČO: 24235865 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení č. 13/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Vybavení SDH“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2015
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Usnesení č. 14/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání
(4 pracovní místa na dobu minimálně 6 měsíců).
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Usnesení č. 15/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje umístění informací k řešení situace
ohledně přemístění kontejneru na směsný odpad do vývěsky u kontejneru v chatové osadě v obci
Horka II.
Usnesení č. 16/2015 – Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí daru Základní škole a Mateřské
škole ve Vlastějovicích.
Usnesení č. 17/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí žádost Spolku LUNGTA o
projednání možnosti připojení se obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a neschvaluje
připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zaslání stanoviska
spolku LUNGTA.
Usnesení č. 18/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů po projednání deleguje jako zástupce
obce Horka II ve věci zastupování pro jednání v orgánech svazku obcí EKOSO starostku Simonu
Vacíkovou.
Usnesení č. 19/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí s navrhovaným záměrem firmy
Mašek elektro s.r.o. u stavby č. IV-12-6017812 dle přiloženého situačního nákresu na hranici
pozemku parc. č. 112/2 a na parc. 437/7 v kat. území Horka nad Sázavou. Pověřuje starostku
obce zasláním stanoviska firmě Mašek elektro s.r.o.
Usnesení č. 20/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se stavbou zahradního domku
v Onšovci na parc. č. 953/41 v kat. území Horka nad Sázavou manželů PJ a EJ.
Usnesení č. 21/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na
pozemku parc. č. 339/74 v kat. území Horka nad Sázavou a s připojením na obecní vodovod pana
MČ. Obecní komunikaci musí pouze podrazit a pozemek uvést do původního stavu.
Usnesení č. 22/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření
č. 01/2015. Viz. příloha č. 2
Usnesení č. 23/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usneseni č. 40/2014.
Usnesení č. 24/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o
změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKUK) v návaznosti na Územní plán
Obce Horka II a pověřuje starostku k úkonům, které s tím souvisejí.
Usnesení č. 25/2015 –Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 1776/1
v katastrálním území Horka nad Sázavou v Čejticích za cenu 30,- Kč za m2.
Usnesení č. 26/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č.
7720704998 z 1.11.2012 a uzavření nové pojistné smlouvy č. 5209051194 pro pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8.

10. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod.
Starostka
Místostarosta
Ověřovatelé

Simona Vacíková
Radek Filip
Jiří Svoboda
Petr Vacík
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