Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II

konaného dne 27.10.2015 od 18.30 v Onšovci
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Jiří Svoboda, Petr Vacík, Jaroslav Vacík

Zastupitelstvo obce Horka II se sešlo k veřejnému zasedání v Onšovci. V 18.30 hod
zahájila starostka obce zasedání a přivítala všechny přítomné občany. Zároveň uvedla do
zápisu, že zasedání bylo řádně svoláno a termín konání i program byly uveřejněny na
úředních deskách.
Na zasedání bylo přítomno všech 9 členů zastupitelstva. Podmínka nadpoloviční
většiny byla tímto splněna a zastupitelstvo obce Horka II bylo 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 Jaroslava Vacíka a Pavla Březinu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Jaroslava Vacíka a Pavla Březinu.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 86/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Jaroslava Vacíka a Pavla Březinu.

2. Schválení programu
Na úředních deskách byl zveřejněn tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
územní změna č. 2
dotace z rozpočtu Středočeského kraje
rozpočtové opatření
organizační věci
diskuze
závěr

Ten byl doplněn ještě o projednání veřejnoprávní smlouvy k vykonávání přenesené
působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uzavřené mezi městem Zruč
nad Sázavou a obcí Horka II.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplněného
bodu.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č.87/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně
doplněného bodu.

3. Kontrola usnesení
Starostka informovala zastupitele, které úkoly z minulých zasedání jsou
v rozpracované fázi:
usnesení č. 30/2015, 31/2015 – ČOV a kanalizace – probíhá
usnesení č. 36/2015 – dar části pozemku p. Š – předány podklady JUDr. AH
usnesení č. 58/2015 – směna pozemku s p. E - příprava geometrického plánu
usnesení č. 77/2015 – prodej pozemku p. K – předány podklady JUDr. AH
usnesení č. 36/2015 – prodej části pozemku p. V – příprava podkladů pro JUDr. AH
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 88/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled
plnění usnesení.

4. Územní změna č. 2
Dalším bodem programu bylo projednání územní změny č. 2. Obec Horka II požádala
dne 5.2.2014 Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování („úřad územního plánování“) o pořízení změny č.2 územního plánu obce
Horka II.
Úřad územního plánování návrh změny dle zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu projednal a předal ke schválení.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje a vydává změnu č. 2
územního plánu Obce Horka II.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 89/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává změnu č. 2
územního plánu Obce Horka II.
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5. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje – HAS/SDH/024247/2015
Starostka uvedla, že dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského
kraje poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS. V říjnu přišly pokyny, jaké dokumenty jsou nutné doručit, aby mohla být
připravena smlouva o poskytnutí dotace. Jedním z dokumentů je usnesení ZO o přijetí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Obec
Horka II získala na dovybavení JDH Onšovec dotaci ve výši 120.000 Kč a spoluúčast
obce činí 15.190,-Kč.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí dotace na akci
„Vybavení pro SDH Onšovec“ z rozpočtu Středočeského kraje z programu
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v maximální výši
120.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 90/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje přijetí dotace na
akci „Vybavení pro SDH Onšovec“ z rozpočtu Středočeského kraje z programu
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v maximální výši
120.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

6. Rozpočtová opatření
Přednesený návrh rozpočtového opatření zahrnuje jen přesun finančních prostředků
mezi způsobem použití /paragrafy/, ale v konečném výsledku rozpočtu je rozdíl
nulový. Jedná se o navýšení prostředků na nákup hasičského vybavení do Onšovce, na
které by měla přijít dotace. Příjem však může být promítnut do rozpočtu až po
podpisu smlouvy. Dále dochází k navýšení nákladů u pojištění majetku, ale došlo ke
snížení u pojištění odpovědnosti zastupitelů. Ještě došlo k nárůstu nákladů na odpad,
proto se položka bude muset navýšit. Prostředky na pokrytí těchto nákladů se
přesunuly z položky veřejného osvětlení, kde se opravy letos nebudou provádět, tudíž
tam nemusíme držet rezervu.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu schváleného rozpočtu
na rok 2015 dle rozpočtového opatření č. 6/2015.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 91/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu schváleného
rozpočtu na rok 2015 dle rozpočtového opatření č. 6/2015.

7. Organizační věci
Starostka Simona Vacíková přednesla k projednání tyto organizační věci:
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a. Plán inventur pro rok 2015
Protože se blíží konec roku, je potřeba připravit se na inventarizaci. K zajištění
průběhu inventur byl zpracován plán inventur na rok 2015, včetně utvořených
inventurních komisí. Inventarizace proběhne v termínu prosinec 2015 až leden 2016
a výsledky fyzických inventur budou předány do 28.1.2016. Dokladová inventura
proběhne do 28.1.2016. Proúčtování inventarizačních rozdílů do 3.2.2016. Zpráva
musí být zpracována do 5.2.2016.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje plán inventur na rok 2015.
Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 92/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok
2015.

b. Prodloužení termínů pro podání návrhů na změnu územního plánu č. 3
Návrhy na další změnu územního plánu bylo nutné podat do 31.8.2015. Jelikož se
nesešlo potřebné množství podaných žádostí, měl by se termín odsunout na další rok.
Zastupitelstvo obce Horka II chce občanům v tomto směru vyjít vstříc a prodlužuje
termín pro podání žádostí do 31.1.2016. Pokud se i do tohoto termínu nesejde
potřebný počet návrhů, bude se jednat s jednotlivými žadateli, jak se bude dál
postupovat. V případě, že se sejde potřebný počet žádostí, budou návrhy projednány
na prvním zasedání Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje prodloužení termínu pro
podání návrhu na změnu územního plánu do 31. ledna 2016.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 93/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu pro
podání návrhu na změnu územního plánu do 31. ledna 2016.

8. Žádost o udělení souhlasu s dodatkem č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy o
přestupcích

Dne 22.10.2015 byla do emailové schránky obce doručena žádost udělení souhlasu
s dodatkem č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy o přestupcích. Jedná se o to, že
město Zruč nad Sázavou projednává přestupky v rámci přenesené působnosti. Za tuto
službu platí Obec Horka II příspěvek za každý přestupek ukončený pravomocným
rozhodnutím. Podepsáním dodatku dojde k navýšení tohoto příspěvku. Při rozboru
této situace došly zastupitelé k tomu, že je to pro obec stále ještě výhodnější, než
investovat náklady k zavedení tohoto institutu.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje znění dodatku č. 1
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a obcí Horka II podle
§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 94/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje znění dodatku č. 1
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a obcí Horka II podle
§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.

9. Diskuse
V diskusi proběhlo opět několik připomínek na stav silnic, konkrétně silnice v Onšovci
od zastávky. Starostka obce odpověděla, že teď se jen provizorně opraví díry před
zimou. Podle předběžných informací má příští rok Ministerstvo pro místní rozvoj
vypsat dotační program právě na místní komunikace. Obec se bude snažit připravit
podklady pro žádost. Pokud by dotace nevyšla, opraví se silnice vlastními silami.
Znovu se řešil stav dešťové kanalizace. Pan Jelínek upozorňoval na to, že jelikož
nejsou v pořádku škarpy a kanály, mají při deštích zahrádku pod vodou. Starostka
konstatovala, že technika na obci nevyhovuje. Přislíbila, že situaci probere se
zastupiteli a bude se snažit to vyřešit.
Ještě byli zastupitelé upozorněni, že opravy světel neprobíhají včas. Starostka
objasnila situaci s tím, že je problém skloubit to časově, protože pracovník, který
opravy provádí na dohodu o provedení práce je zaměstnaný a tudíž může jen
v některé dny.

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a popřála všem krásný večer.
Zasedání bylo ukončeno v 19.05 hod.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Jaroslav Vacík

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

Pavel Březina

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