Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II

konaného dne 30.6.2015 od 18.00 v Čejticích
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Jiří Svoboda, Jaroslav Vacík, Petr Vacík
Zastupitelstvo obce Horka II se sešlo v kulturním domě v Čejticích dne 30.6.2015
k veřejnému zasedání. Starostka obce Simona Vacíková v 18.00 přivítala všechny občany a
tím zahájila toto zasedání. Uvedla do zápisu, že zasedání bylo řádně svoláno, uveřejněno
na úředních deskách včas a v termínech daných zákonem, a zároveň vyhlášeno obecním
rozhlasem.
Na zasedání bylo přítomno všech 9 členů zastupitelstva, proto bylo zastupitelstvo
obce Horka II usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.

1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Pro zasedání navrhla starostka jako zapisovatele Vladimíru Píchovou a jako
ověřovatele zápisu Antonína Kubína a Petra Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Petra Vacíka.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 47/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Petra Vacíka.

2. Schválení programu
Při zveřejnění na úředních deskách byl navržen tento program.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
závěrečný účet obce za rok 2014
účetní uzávěrka za rok 2014
vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
pravidla, směrnice

8. prodej obecních pozemků
9. cena vodného
10. rozpočtové opatření
11. organizační věci
12. diskuze
13. závěr
Během zahájení nedošlo k žádnému doplnění programu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého
návrhu.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 48/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.

3. Kontrola usnesení
Starostka informovala o usneseních, která jsou v současné době v řešení a úkoly ještě
nejsou splněny
 usnesení č. 8/2015, 9/2015, 35/2015, 25/2015, 37/2015 – jedná se o prodeje
obecního majetku a podklady byly předány JUDr. Aleně Hajské
 usnesení č. 15/2015 - informace ohledně kontejneru v chatové osadě budou
vyvěšeny do 3.7.2015
 usnesení č. 24/2015, 30/2015, 31/2015 – jedná se o řešení ČOV a kanalizace, na
úkolu se průběžně pracuje
 usnesení č. 36/2015 – objednán geodet
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 49/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled
plnění usnesení.

4. Závěrečný účet Obce Horka II za rok 2014
Závěrečný účet obce Horka II za rok 2014 byl vyvěšen na úředních deskách od
9.6.2015 do 25.6.2015. Saldo příjmů za rok 2014 činí 6.332.723,29 Kč a saldo výdajů
je 5.367.545,84 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je v kladných číslech a je to 965.177,45
Kč. Starostka poděkovala předchozímu zastupitelstvu obce, že hospodařilo
zodpovědně. Svědčí o tom, jak stav peněžních prostředků na bankovním účtu, tak
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad
Středočeského kraje. Její závěr zní: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Horka II za rok 2014 bez výhrad.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 50/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Horka II za rok 2014 bez výhrad.

5. Účetní závěrka za rok 2014 a převod výsledku hopodaření za rok 2014
Starostka uvedla, že výsledek hospodaření za rok 2014 činil zisk 923.243,04 Kč, z toho
z hospodářské činnosti (převážně vývoz jímek) ztrátu 29.694,11 Kč a z hlavní činnosti
zisk 952.937,15 Kč. Vzhledem k výsledku hospodaření navrhla starostka obce
usnesení o schválení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a
převod výsledku hospodaření (zisku) ve výši 923.243,04 Kč z účtu 431- Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-Výsledek hospodaření přecházejících
účetních období.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 51/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje účetní závěrku
za rok 2014 a převod výsledku hospodaření (zisku) ve výši 923.243,04 Kč z účtu 431Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-Výsledek hospodaření
přecházejících účetních období.

6. Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Starostka konstatovala, že obec Horka II je jedna z mála obcí, která dosud nemá
stanovené vyhláškou koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. U budov obytného
domu se nic nemění, koeficint zůstává 1,0. Pouze se zvedá koeficient u budov pro
individuální rekreaci a u budov rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci na
1,5. Starostka vysvětlovala tuto změnu tak, že majitelé těchto objektů chtějí zajistit
podobné služby jako trvale žijící občané, ale ve financích od státu (kromě daně
z nemovitostí) s nimi není nijak počítáno.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Horka II č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, která
nabývá účinnosti 1. ledna 2016 (viz příloha č. 1).
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 52/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí, která nabývá účinnosti 1. ledna 2016 (viz příloha č. 1).

7. Pravidla, směrnice
Dalším bodem bylo projednání pravidel a směrnice o veřejných zakázkách malého
rozsahu. Jelikož se dosud veškerá pravidla stanovovala v rámci usnesení, byl tento
stav nepřehledný. Proto bylo potřeba vytvořit jednotná pravidla, která budou veřejně
známá, a bude se podle nich v případě potřeby postupovat.

a. Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Horka II
První z pravidel, která byla na programu, byla pravidla pro prodej obecních pozemků.
Byla vytvořena z podkladů dříve přijatých usnesení a zároveň do nich byly přidány
body pro usnadnění projednávání jednotlivých případů. Jako příklady uvedla
starostka pevně stanovené podmínky v případě koupě pozemku pro stavbu
rodinného dobu (např. stavební povolení do dvou let, kolaudace do osmi let) a dále
zjednodušení zveřejňování záměrů.
Starostka vyjádřila názor, že by bylo lépe, kdyby obec pozemky prodávala co
nejméně, tedy pokud nebudou určeny ke stavbě rodinného domu. Zároveň ale
upozornila, že jsou na obecním úřadu ještě nevyřešené záležitosti z předchozích let,
kdy ještě nebyly uzavřeny kupní smlouvy, i když už usnesení bylo schváleno. Protože
usnesení byla schválena před značnou dobou a poměry se mohly změnit, budou tyto
záměry vyvěšeny znovu a poté budou znovu předány zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/01 pro prodej
pozemků z majetku obce Horka II, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2015 (viz příloha
č. 2).
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 53/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/01
pro prodej pozemků z majetku obce Horka II, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2015
(viz příloha č. 2).

b. Pravidla pro předávání darů
Dalšími pravidly, která byla připravena, byla pravidla o předávání darů. Starostka
řekla, že už roky platí nepsané zásady, jakým způsobem se odměňují jubilanti, tak se
to nyní převedlo do písemné formy. Vzhledem k tomu, že má obec zájem na tom,
aby se rozvíjela, bylo do pravidel přidáno ještě odměňování nově narozených dětí. Do
letošního vítání občánků budou zařazeny děti narozené po 1.1.2013.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/02 pro poskytování
věcných a finančních darů v obci Horka II (viz. příloha č. 3), které nabývají účinnosti
dnem 1.7.2015. V rámci vítání občánků v roce 2015 budou odměněny děti narozené
po 1.1.2013.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 54/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/02
pro poskytování věcných a finančních darů v obci Horka II (viz. příloha č. 3), které
nabývají účinnosti dnem 1.7.2015. V rámci vítání občánků v roce 2015 budou
odměněny děti narozené po 1.1.2013.

c. Pravidla k postupu při pořizování změn schváleného územního plánu obce Horka II
Tato pravidla budou stanovena pro zjednodušení a zpřehlednění postupu při
pořizování změn územního plánu. Bude se jimi řídit zastupitelstvo obce i žadatel.
Pravidla budou k nahlédnutí na obecním úřadě i na webových stránkách obce. Řeší
především termín podání žádostí, jejich schválení a vypořádání nákladů se
zpracováním dokumentace.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/03 k postupu při
pořizování změn schváleného územního plánu obce Horka II, která nabývají účinnosti
dnem 1.7.2015 (viz příloha č. 4).
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 55/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla č. P/2015/03
k postupu při pořizování změn schváleného územního plánu obce Horka II, která
nabývají účinnosti dnem 1.7.2015 (viz příloha č. 4).

d. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starostka informovala o tom, že na minulém zasedání byla zrušena směrnice o
veřejných zakázkách. Místo ní byla vypracována směrnice o veřejných zakázkách
malého rozsahu, která více vyhovuje požadavkům obce. Její znění je přílohou č. 5
tohoto zápisu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. S/2015/01, která nabývá účinnosti dnem 1.7.2015 (viz příloha č. 5).
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 56/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. S/2015/01.

5

8. Prodej a směna obecních pozemků
Starostka konstatovala, že jsou na programu záležitosti ohledně pozemků. Více pak
uvedla u jednotlivých bodů.

a. Žádost o odkoupení obecního pozemku
Při prodeji domu č. p. 71 se zjistilo, že část pozemku, na kterém stojí garáž, je obecní.
Situace se začala řešit s novým majitelem p. E. Přicházely v úvahu dvě věci – buď
pozemek o výměře 152 m2 prodáme, nebo ho směníme za část na konci zahrady. To
by přineslo užitek i p. T, který má zahradu vedle a pokud by chtěl zadní část pozemku
využít, měl by tam špatný přístup.
Po rozhovoru se všemi zúčastněnými jsme došli k dohodě, že pan E souhlasí se
směnou pozemku a náklady s tím spojené bude hradit p. T, kterému se díky tomu
vyřeší příjezdová cesta k vnitřní zahradě.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění záměru na směnu
pozemků v katastrálním území Horka nad Sázavou, a to pozemek Obce Horka II par. č.
KN 351/53 o výměře 152 m2 za část pozemku manželů E parc. č. KN 351/66 v té samé
popř. větší výměře.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 57/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zveřejnění
záměru na směnu pozemků v katastrálním území Horka nad Sázavou, a to pozemek
Obce Horka II par. č. KN 351/53 o výměře 152 m2 za část pozemku manželů E parc. č.
KN 351/66 v té samé popř. větší výměře.

b. Prodej pozemku ZE 985/1
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno vyvěšení záměru na prodej
obecního pozemku ZE 985/1. Jedná se o pozemek o rozloze 129 m 2. Je to lesní
pozemek mezi Čejticemi a Onšovcem. Okolní pozemky vlastní rodina V a z jedné
strany je pozemek Z. Záměr byl vyvěšen od 26.5.2015 do 12.6.2015. Starostka
poprosila zastupitele o vyjádření se k tomuto návrhu usnesení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodej pozemku par. č. ZE
985/1 o rozloze 129 m2 v katastrálním území Horka nad Sázavou panu MV. Cena
pozemku je stanovena 30,- Kč/m2.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 58/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodej pozemku
par. č. ZE 985/1 o rozloze 129 m2 v katastrálním území Horka nad Sázavou panu MV.
Cena pozemku je stanovena 30,- Kč/m2.

c. Prodej pozemku KN 953/22
Další záměr, který byl vyvěšen od 26.5.2015 do 12.6.2015 byl prodej obecního
pozemku par. č. KN 953/22 v katastrálním území Horka nad Sázavou – v obci
Onšovec o rozloze 1659 m2. Jelikož se nepřihlásil jiný zájemce než pan JS, budeme
hlasovat o tomto jediném zájemci.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par. č. KN 953/22
v katastrálním území Horka nad Sázavou – v obci Onšovec o rozloze 1659 m2 panu JS
pro stavbu rodinného domu k trvalému pobytu. Cena pozemku je stanovena na 30,Kč za m2. Prodej pozemku se řídí Pravidly pro prodej pozemků z majetku obce Horka II
platnými v den podpisu kupní smlouvy.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 1 (Jiří Svoboda)

Přijaté usnesení č. 59/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par. č.
KN 953/22 v katastrálním území Horka nad Sázavou – v obci Onšovec o rozloze
1659 m2 panu JS pro stavbu rodinného domu k trvalému pobytu. Cena pozemku je
stanovena na 30,- Kč za m2. Prodej pozemku se řídí Pravidly pro prodej pozemků
z majetku obce Horka II platnými v den podpisu kupní smlouvy.

9. Cena vody
Starostka informovala občany i zastupitelstvo o vývoji cen za vodné. Uvedla, že
v současné době platí spotřebitelé v obci za 1 m3 z obecního vodovodu 35,- Kč včetně
DPH. Cena od společnosti VaK Havlíčkův Brod, od které vodu obec nakupuje, je už od
ledna 2014 36,61 Kč za m3. Vzhledem k tomu, že vodu nevyužívají všichni občané
Horky II, není možné, aby rozdíl na vodném hradila obec z rozpočtu. Proto
k 31.7.2015 bude proveden odečet pověřeným zaměstnancem obce a od tohoto data
by se účtovala vyšší sazba vodného. O provádění odečtu budou spotřebitelé
informováni.
Vyúčtování vody teď není zcela přehledné, protože uživatelé vodovodu chodí hlásit
stavy vodoměrů a platit v období od leden až duben následujícího roku, takže není
možné zjistit, jestli stav sedí na odebrané množství od VaKu Havlíčkův Brod. Proto se
bude pracovat na tom, aby odpočet proběhl 2x ročně v přesně stanovených
termínech a rovnou se vystavilo vyúčtování.
Starostka vyčíslila náklady spojené s provozování vodovodu (jsou to náklady na
elektřinu, úroky, rozbory vody a opravy) ve výši cca 650,- Kč na smlouvu. Tudíž tento
rok nepokryl poplatek 500,- Kč tyto náklady. Poplatek se ovšem zvedat nebude,
protože v roce 2014 proběhla větší oprava vodojemu, která je v těchto nákladech
také promítnuta.
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Také dodala, že pro podrobnější informace se na ni mohou občané obracet.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje cenu vodného od 1.srpna
2015 ve výši 37,- Kč za m3. Pověřuje starostku obce zajištěním odečtů vodoměrů
(spotřeby vody) k 31.červenci 2015.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 60/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného od 1.srpna
2015 ve výši 37,- Kč za m3. Pověřuje starostku obce zajištěním odečtů vodoměrů
(spotřeby vody) k 31.červenci 2015.

10. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Starostka upozornila na to, že práce v lese probíhají ve větší míře než loni. Náklady
v rozpočtu vycházely z loňské spotřeby materiálu (převážně PHM) a tudíž je nutné je
navýšit. Zároveň se zjistilo, že bude potřeba zaplatit tonery, s nimiž také nebylo
v rozpočtu počítáno. Do rozpočtu je nutné promítnout také zvýšení odměn
zastupitelů dle rozhodnutí státu. Nadále platí, že pobírají pouze 70% ze státem
přiznané odměny. Z těchto důvodů bylo připraveno rozpočtové opatření (viz. příloha
č. 6)
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 61/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2015.

11. Organizační věci
Starostka Simona Vacíková ještě přednesla tyto organizační věci:

a. Ukončení členství ve svazku obcí Mikroregion Želivka
Hned při nástupu zastupitelstva do funkce bylo rozhodnuto o tom, že se posoudí,
které spolky a organizace jsou nám přínosné a užitečné. Starostka řekla, že
u Mikroregionu Želivka bohužel měla pocit, že většina věcí se týká obcí za nádrží
„Želivka“. Svazek určitě plní svoji funkci, ale bohužel pro naši obec, se většina věcí
týká vlašimska a benešovska. Při posledním setkání se řešilo převážně členství v MAS
Blaník, kde nejsme členy a pak také další věci ohledně dopravy.
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Bylo by dobré se více zapojit do sdružení „Čistá Želivka“, kde je i Mikroregion
Posázavský kruh a řešit situaci v Čejticích, Onšovci a Hrádku přes něj.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství ve svazku obcí
Mikroregion Želivka a pověřuje starostku obce k vypovězení členství v tomto svazku.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 62/2015 – zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství ve
svazku obcí Mikroregion Želivka a pověřuje starostku obce k vypovězení členství
v tomto svazku.

b. Ekoso – smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
Stejně jako v minulém roce nám Ekoso poskytne finanční příspěvek 9.300 Kč. Loni
byla tato částka použita na Mikulášskou nadílku pro děti a starostka navrhla, aby i
letos bylo postupováno stejně.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí Ekoso a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 63/2015 – zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí Ekoso a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje použití částky 9.300 Kč na
balíčky pro Mikulášskou nadílku.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 64/2015 – zastupitelstvo obce Horka II schvaluje použití částky
9.300 Kč na balíčky pro Mikulášskou nadílku.

c. Pronájem reklamní plochy
Vzhledem k zefektivnění provozu tenisových kurtů bychom měli využít možnosti
nabídnout plochu plotu k umístění reklamní bannerů. Starostka uvedla, že pronájem
reklamní plochy plotu nepodléhá povinnosti vyvěšovat záměr. Jen je nutné stanovit
cenu za m2 za rok. Po prozkoumání trhu vychází optimálně 420,- Kč bez DPH za m2 a
rok.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem plochy plotu tenisových
kurtů k umístění reklamním bannerů za cenu 420,- Kč bez DPH za m2 a rok a pověřuje
starostku přípravou a podpisem případných smluv.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 65/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem plochy plotu
tenisových kurtů k umístění reklamním bannerů za cenu 420,- Kč bez DPH za m2 a rok
a pověřuje starostku přípravou a podpisem případných smluv.

d. Knihovna v Čejticích
Starostka informovala přítomné, že ji kontaktovala paní K s tím, že by byla ochotna
vést knihovnu v Čejticích. Knihovna by byla umístěna v hospodě (v té vedlejší
místnosti), a proto bylo by lepší, aby knihovny (skříňky) byly uzavíratelné. Poslala
návrh, cena za knihovnu je 3290 Kč a chtěla by dvě.
Zastupitelé se shodli, že na zkoušku se koupí pouze jedna knihovna a pokud se
knihovna v Čejticích osvědčí, tak se pořídí i druhá skříňka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 1 ks knihovny v hodnotě 3.290,Kč a její umístění v hospodě v Čejticích za účelem provozování knihovny paní K.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 66/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 1 ks knihovny
v hodnotě 3.290,- Kč a její umístění v hospodě v Čejticích za účelem provozování
knihovny paní K.

e. Pronájem schránky v kolumbáriu
Zastupitelstvo obdrželo žádost paní LV o pronájem schránky v kolumbáriu k uložení
urny jejího bratra pana JŠ.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem schránky v kolumbáriu paní
LV.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 67/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem schránky v
kolumbáriu paní LV.

f. Závěrečné účty svazků Mikroregionu Posázavský kruh, Ekoso a Mikroregionu
Želivka
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Starostka informovala o závěrečných účtech těchto organizací. Všechny byly
uveřejněny na úředních deskách obecního úřadu.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí Závěrečné účty svazků
Mikroregionu Posázavský kruh, Ekoso a Mikroregionu Želivka.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 68/2015 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečné účty
svazků Mikroregionu Posázavský kruh, Ekoso a Mikroregionu Želivka.

g. Smlouvy o povolení vstupu na pozemky a uložení vodovodního potrubí v souvislosti
se stavbou Zvýšení kapacity vodovodu „Úpravna vody Želivka - Ledeč nad Sázavou
– Havlíčkův Brod“ – II. etapa
Další informace se týkaly stavby Zvýšení kapacity vodovodu „Úpravna vody Želivka Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod“ – II. etapa. Jelikož před podáním územního
rozhodnutí byly ještě drobné změny v trase, doručila společnost Vodovody a
kanalizace Havlíčkův Brod a.s. ještě další smlouvy. Jedná se drobný odklon trasy
z pozemku par. č. 1676 na par. č. 1675. Pak ještě změna ve smlouvě u lesního
pozemku par. č. 2066 a 2218 – souhlas s dočasným odnětím částí lesa po dobu stavby
a trvalým omezením z plnění funkcí lesa.
K této stavbě bylo ještě doručeno do datové schránky obecního úřadu Oznámení o
zahájení územního řízení (č. j. 293/2015) a projektová dokumentace od Ing. Liběny
Knapové.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření smluv o povolení
vstupu na pozemky a uložení vodovodního potrubí v souvislosti se stavbou Zvýšení
kapacity vodovodu „Úpravna vody Želivka - Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod“ – II.
Zároveň pověřuje starostku obce k zaslání stanoviska architektce Ing. Liběně Knapové
a Městskému úřadu Zruč nad Sázavou.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 69/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření smluv o
povolení vstupu na pozemky a uložení vodovodního potrubí v souvislosti se stavbou
Zvýšení kapacity vodovodu „Úpravna vody Želivka - Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův
Brod“ – II. Zároveň pověřuje starostku obce k zaslání stanoviska architektce Ing.
Liběně Knapové a Městskému úřadu Zruč nad Sázavou.

h. Objednávka zápisu obce a objednávka publikací
Starostka uvedla, že obec oslovila firma Proxima Bohemia s nabídkou zápisu do
publikace Česká republika – města a obce. Zdarma je zápis 1/6 stránky. Větší
prezentace by byla placená.
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Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje objednávku zápisu obce do
Encyklopedie Česká republika – města a obce dle výběru starostky.
Pro:

0

Proti:

9

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 70/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II neschvaluje objednávku
zápisu obce do Encyklopedie Česká republika – města a obce dle výběru starostky.

i. Nové pojistné smlouvy na vozidla Obce Horka II
Ještě byly na programu smlouvy vozového parku obce. Při jednání s panem M, který
řeší záležitosti obce ohledně pojištění majetku obce, bylo zjištěno, že smlouvy na
vozidla nejsou již delší dobu aktualizované. Proto zpracoval návrh na nové smlouvy,
kde došlo k úspoře celkem 1898,- Kč.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí a souhlasí s podpisem
nových pojistných smluv uzavřených na tzv. povinné ručení u vozidel Obce Horka II.
Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 71/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí a
souhlasí s podpisem nových pojistných smluv uzavřených na tzv. povinné ručení u
vozidel Obce Horka II.

12. Diskuse
Jako první se vystoupil bývalý starosta pan VJ s několika dotazy. Jednalo se o zalévání
kurtů vodou z obecního vodovodu, když je u kurtů studna. Na to mu odpověděl
zastupitel pan Petr Vacík, že od zprovoznění kurtů před dvěma lety bylo
spotřebováno podle namontovaného vodoměru 25 m3 vody, což je 875 Kč. Pokud by
se zprovoznila studna, bude pravděpodobně potřeba opravit čerpadlo, které tam je.
Starostka dále uvedla, že pokud se tam bude kvůli čerpadlu platit elektrický proud,
nepředpokládá, že by náklady placené za jistič, byly nižší než roční náklady na vodu
z obecního vodovodu. Ale ještě tuto možnou situaci prověří.
Další dotaz pan VJ se týkal oprav kempu. Byl informován, že pan Holub (nájemce
kempu) musí předkládat plánované opravy, aby zastupitelé byly v obraze. Co se týká
budovy sociálního zázemí, pan Holub informoval obec, že oprava fasády by byla
nákladná, protože podle informací, které zjišťoval, by byla nutná oprava věnce
budovy. Proto ji vyřešil obkladem budovy dřevem. Pan VJ namítl, že podle jeho
názoru oprava věnce není nutná a stačilo jen opatřit budovu nátěrem.
Dále uvedl, že nesouhlasí se starostkou obce, že bývalé zastupitelstvo obce zaslouží
poděkování, protože budovy nejsou opravené a že v okolních obcích to vypadá jinak.
Starostka uvedla, že si opravdu myslí, že hospodaření je v pořádku. Vzhledem ke
stavu bankovního účtu by bylo možné opravy provést třeba hned, ale bohužel
s ohledem na situaci ohledně vyvážení odpadních vod, rozhodne nové zastupitelstvo
až po zpracování studie proveditelnosti kanalizace a čističky odpadních vod. Jediné
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v čem starostka vidí problém, že nebyly dostatečně využity dotace, ale vzhledem
k situaci, jak se měnily starostové a zastupitelé, tak se to dalo předpokládat.
Pan VJ se ještě dotazoval na náklady u vodovodu. Paní starostka mu odpověděla, že i
na tomto zasedání se problém řešil a odečet 31.7.2015 by měl nastartovat
přehlednější vyúčtování. Na dotaz ohledně nákladů na cestovné a nákladů na provoz
obecního automobilu starostka odpověděla jen částečně, ale podrobnější informace
předá panu VJ písemně.
Paní V upozornila na nedostatečné sekání trávy na turistické trase v Čejticích.
Starostka na to odpověděla, že to bude řešit. O pozemek se začneme starat, ale tráva
se určitě nebude sekat dříve, než bude vadit v průchodu, tak jak se to dělá i na jiných
cestách sloužících pro pěší. Zastupitel pan Jaroslav Vacík ještě dodal, že tam v sekání
brání stromy. K dotazu ohledně staré hasičárny v Čejticích bylo řečeno, že se
pravděpodobně opraví a bude sloužit jako zázemí pro odpadní nádoby.
Pan VJ ještě upozornil na světla na cestě k Mrázkům, že se rozsvěcejí brzy a svítí
v plném rozsahu. Starostka si poznámku zapsala a bude to řešit.
Na dotaz, kde bude stát čistička odpadních vod, starostka odpověděla, že v současné
době se vychází z předpokladu, že to bude vedle kurtů. Ale teprve až bude
vypracována studie proveditelnosti, tak budeme vědět více.
Pan RL vznesl požadavek, aby se v Čejticích znovu zavedlo dopravní značení 50 km/h
a byl označený přechod u zastávky. Starostka odpověděla, že se obrátí na příslušné
instituce a prověří tuto možnost. Ještě doplnil, jestli obec neuvažuje s rozšířením
osvětlení před hospodu. Na to starostka uvedla, že to zastupitelstvo ještě
prodiskutuje.
Na závěr se starostka obce rozloučila se všemi v sále kulturního domu v Čejticích a
zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Antonín Kubín

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

Petr Vacík

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