Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II

konaného dne 15.12.2015 od 18.30 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová,
Antonín Setnička, Petr Vacík
Omluveni: Jiří Svoboda, Jaroslav Vacík
Zasedání zastupitelstva obce Horka II se uskutečnilo na zámku obce v zasedací
místnosti. V 18.30 hodin starostka obce Simona Vacíková přivítala všechny přítomné
občany i zastupitele a zahájila zasedání. Uvedla, že zasedání bylo řádně svoláno a termín
konání i program byly uveřejněny na úředních deskách.
Na zasedání bylo přítomno pouze 7 členů zastupitelstva. Pan Jaroslav Vacík byl
omluven pro nemoc a Jiří Svoboda se omluvil předem. Podmínka nadpoloviční většiny
byla přesto 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 Antonína Kubína a Petra Vacíka.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Petra Vacíka.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 95/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Petra Vacíka.

2. Schválení programu
Starostka přečetla program zasedání, který byl zveřejněn i na úředních deskách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
rozpočtový výhled obce na rok 2017-2020
rozpočet obce na rok 2016
rozpočtové opatření
vyhlášky o místních poplatcích
organizační věci

9. diskuze
10. závěr
Program byl doplněn o bod v sekci organizačních věcí - žádost společnosti
TSProduction.cz (IČO: 88739970) o projednání možnosti konání kulturních akcí.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplněného
bodu.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č.96/2015 – 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,
připraveny smlouvy k podpisu
usnesení č. 58/2015 – směna pozemku s p. E - příprava geometrického plánu
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 97/2015 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled
plnění usnesení.

4. Rozpočtový výhled na rok 2017-2019
Starostka informovala, že rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019 zůstává v platnosti
v původním znění, které zastupitelstvo obce Horka II schválilo v loňském roce. Cíle
v něm uvedené budou promítnuty do Strategického plánu rozvoje obce.
.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí rozsah a platnost
rozpočtového výhledu Obce Horka II.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 98/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí rozsah a
platnost rozpočtového výhledu Obce Horka II.
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5. Rozpočet obce na rok 2016
Starostka konstatovala, že návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejnila obec na úřední
desce dne 27.11.2015. Tím splnila zákonné povinnosti. Plánovány jsou příjmy ve výši
5.022.500 Kč a výdaje ve výši 4.830.500 Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je
přebytkový. Přebytek ve výši 192.000 Kč bude použit k úhradě splátek úvěru.
Ve výdajích došlo ke snížení nákladů na mzdy (u hospodářky obce došlo ke zkrácení
pracovního úvazku) a naopak ke zvýšení na opravy a údržbu majetku. (viz příloha č. 1)
K vysvětlení hospodaření obce starostka ještě uvedla, že rok 2015 se nesl v duchu
úspor. K 31.10.2015 jsme v příjmech evidovaly 5.403 tisíc korun a ve výdajích 3.657
tisíc Kč. Z toho příjmy z těžby lesa byly 424 tisíc Kč. Tyto prostředky byly částečně
použity na údržbu lesa v letošním roce a v příštím roce budou použity na nákup
nových sazenic. Zbylé prostředky z této činnosti zůstávají v rozpočtu obce a budou
použity na opravy budov a nákup potřebné techniky.
Stav na bankovních účtech k 11.12.2015 je 5.225 tisíc Kč. Jsou to prostředky, které
jsou schraňovány pro případ, že bude nutné v obci postavit kanalizaci a čističku
odpadních vod.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horka II na rok 2016 dle
přílohy č. 2. Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu je oddíl a paragraf
rozpočtové skladby, u příjmů bez oddílu a paragrafu je závazným ukazatelem položka
rozpočtové skladby.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 99/2015 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje rozpočet obce
Horka II na rok 2016 dle přílohy č. 2. Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu je
oddíl a paragraf rozpočtové skladby, u příjmů bez oddílu a paragrafu je závazným
ukazatelem položka rozpočtové skladby.

6. Rozpočtová opatření
Podle starostky na minulém zasedání zastupitelstva proběhla informace, že bude
nutné promítnout příjem dotace na akci „Vybavení pro SDH Onšovec“ z rozpočtu
Středočeského kraje z programu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS ve výši 120.000,- Kč až po podpisu smlouvy. Proto je tato dotace a spolu
s dalším příspěvkem od Středočeského kraje zahrnuta v rozpočtovém opatření č.
7/2015. Další rozpočtové opatření 8/2015 reflektuje stav plnění rozpočtu ke konci
listopadu u běžných (pravidelně se opakujících) výdajů a dopočet skutečných nákladů
do konce roku.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje úpravu schváleného rozpočtu
na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 7/2015 a 8/2015.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 100/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu schváleného
rozpočtu na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 7/2015 a 8/2015.
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7. Obecně závazné vyhlášky
Při dalším bodě uvedla starostka, že některé vyhlášky nebyly delší dobu
aktualizovány, a proto byl proveden jejich audit a jsou připraveny tak, aby splňovaly
veškeré náležitosti platné legislativy.
a. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku ze psů
První projednávanou vyhláškou byla obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze
psů. Oproti původnímu znění bylo provedeno pouze několik změn, poplatky zůstávají
ve stejné výši jako v předchozích letech. 40,- Kč na prvního psa a 60,- za každého
dalšího. Viz. příloha č. 4.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Horka II č. 4/2015 o místním poplatku ze psů, která nabývá účinnosti 1.1.2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 101/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 4/2015 o místním poplatku ze psů, která nabývá účinnosti
1.1.2016.

b. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Druhá na projednávání byla vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity. I tady
nedochází ke změně výše poplatku, ale pouze jiným drobným změnám. Poplatek
zůstává ve výši 2,- Kč za využité lůžko a den. Viz. příloha č. 5.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Horka II č. 5/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity, která nabývá
účinnosti 1.1.2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 102/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 5/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity, která
nabývá účinnosti 1.1.2016.

c. Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Jako třetí byla z vyhlášek projednávána obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt. Opět poplatek zůstává ve stejné výši, jako byl
v předchozí vyhlášce z roku 2005, tj. 15 Kč za osobu a den. Viz. příloha č. 6.

4

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Horka II č. 6/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, která
nabývá účinnosti 1.1.2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 103/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 6/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt, která nabývá účinnosti 1.1.2016.

d. Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
U tohoto druhu místního poplatku došlo k změně sazeb. Dříve byla stanovena pouze
jedna sazba – 20,- Kč za m2 a den. V nové vyhlášce jsou specifikovány druhy užívání
veřejného prostranství i jednotlivé sazby za tato využití dle doporučení ministerstva
vnitra. Viz. příloha č. 7.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Horka II č. 7/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která
nabývá účinnosti 1.1.2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 104/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 7/2015 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, která nabývá účinnosti 1.1.2016.

e. Obecně závazná vyhláška č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Poslední vyhláška, která byla projednávána, byla vyhláška o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Starostka konstatovala, že v současné době je stanoven místní
poplatek na 600 Kč. Při uplatnění úlev platí občané, kteří používají popelnice a mají
trvalý pobyt v lokalitách Buda, Horka II, Čejtice 500 Kč za člověka a rok. Což vychází
necelých 20 Kč za jeden svoz na člověka. V Onšovci je částka 300 Kč na člověka
s trvalým pobytem, u rekreantů 500 Kč za objekt. Dále starostka uvedla, že při
výpočtu nákladů na odpady bylo zjištěno, v roce 2014 a pravděpodobně i v roce 2015
obec nedoplácela jen díky tomu, že se likvidovala zařízení, která byla prodána do
železného šrotu.
V roce 2016 není předpoklad, že by se tato situace opakovala. Proto dochází ke
zvýšení uvedeného poplatku o 50 Kč. Takže v lokalitách Buda, Horka II, Čejtice bude
občan s trvalým pobytem platit 550,- Kč a v Onšovci 350,- Kč. U objektů bez osob s
trvalým pobytem a u rekreačních objektů bude částka 650,- Kč.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Horka II č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá
účinnosti 1.1.2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 105/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Horka II č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která nabývá účinnosti 1.1.2016.

8. Organizační věci
Další skupinu bodů, která se týká převážně chodu obce, prezentovala zastupitelům
starostka v tomto pořadí:
a. Směrnice o pohledávkách
Z důvodu větší přehlednosti při vymáhání dluhů, které vznikají převážně u místních
poplatků a vodného, je dalším bodem programu směrnice, podle které se bude
postupovat v případě nezaplacených částek. Ve směrnici je přesný postup, jak
upomínat dlužníky a činit další kroky, aby veškeré pohledávky byly vybrány.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Směrnici o evidenci,
vymáhání, prominutí a odpisu pohledávek č. S/2015/02 s účinností od 1.ledna 2016.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 106/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o evidenci,
vymáhání, prominutí a odpisu pohledávek č. S/2015/02 s účinností od 1.ledna 2016.

b. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na PK 2214
Na obecní úřad byla doručena smlouva o zřízení vědného břemene č. IE-126003027/VB/1. Jedná se o změnu trasy nadzemního vedení nízkého napětí v katastru
Horka nad Sázavou na pozemku PK 2214. Zřízení břemene bylo již řešeno smlouvou o
smlouvě budoucí, ale stávající smlouva nebyla doručena do předem stanoveného
termínu. Proto bylo nutné uzavření této smlouvy projednat zastupiteli znovu.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zřízení věcného břemene na
pozemku PK 2214 v katastrální území Horka nad Sázavou a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy č. IE-12-6003027/VB/1 se společností ČEZ Distribuce a.s.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 107/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemku PK 2214 v katastrální území Horka nad Sázavou a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy č. IE-12-6003027/VB/1 se společností ČEZ
Distribuce a.s..

c. Prodloužení nájemní smlouvy - hospoda
Dne 12.1.2015 byla uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor hospody s panem
RŠ od 1.2.2015 do 31.1.2016. V souladu s usnesením č. 86/2014 bude nájem
prodloužen o další rok, pokud pan RŠ smlouvu nevypoví.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje podpis dodatku nájemní
smlouvy s nájemcem panem RŠ s dobou dalšího nájmu 1 rok s automatickým
prodloužením smlouvy o další 1 rok za předpokladu, že ani jedna ze smluvních stran
nejméně 1 měsíc před uplynutím sjednané doby druhé straně smlouvu nevypoví.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem dodatku nájemní smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 108/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje podpis dodatku
nájemní smlouvy s nájemcem p. RŠ s dobou dalšího nájmu 1 rok s automatickým
prodloužením smlouvy o další 1 rok za předpokladu, že ani jedna ze smluvních stran
nejméně 1 měsíc před uplynutím sjednané doby druhé straně smlouvu nevypoví.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem dodatku nájemní smlouvy.

d. Prodloužení smlouvy o nájmu pozemků pod autokempem
K 31.12.2015 také končí smlouva s panem Z o nájmu pozemků pod chatovou osadou
a autokempem. Smlouva by měla být podepsána ve stejném znění, které platilo
letošní rok, pokud se znovu dohodneme.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
pozemků pod chatovou osadou a autokempem od pana JZ, pokud se podmínky
nebudou lišit od dosavadní smlouvy. Pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 109/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o
nájmu pozemků pod chatovou osadou a autokempem s panem JZ, pokud se podmínky
nebudou lišit od dosavadní smlouvy. Pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

e. Informace o podpisu pojištění
Při výročí pojistné smlouvy č. 7720704998 byla obci poskytnuta sleva na pojištění
v úseku hospodářských rizik ve výši 2818,- Kč. Jiný obsah smlouvy se nemění, a proto
byl tento dodatek podepsán.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje uzavření dodatku č. 2 k
pojistné smlouvě č. 7720704998 z 1.11.2012.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 110/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 k
pojistné smlouvě č. 7720704998 z 1.11.2012.

f. Zkrácení pracovního úvazku hospodářky obce
Starostka uvedla, že po dohodě s paní M dojde v příštím roce ke zkrácení pracovního
úvazku hospodářky obce na 6 hodin denně. Je to hlavně z důvodu, že došlo k úbytku
práce při pronájmu autokempu a i proto, že díky administrativní praxi si některé věci
zpracuje starostka sama.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje Dodatek k pracovní smlouvě,
týkající se zkrácení pracovní doby hospodářky obce paní Drahomíry Moravcové na 30
hodin týdně a změnu platebního výměru adekvátně odpovídajícího pracovnímu
úvazku. Pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 111/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k pracovní
smlouvě, týkající se zkrácení pracovní doby hospodářky obce paní DM na 30 hodin
týdně a a změnu platebního výměru adekvátně odpovídajícího pracovnímu úvazku.
Pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.

g. Žádost o finanční příspěvek
Další informace byla o tom, že obec oslovila nás společnost Rytmus Benešov, o.p.s.
s žádostí o finanční příspěvek 2000 – 5000 Kč na chod poskytovaných služeb. Služby
(podporu osob se zdravotním postižením) poskytuje převážně na území Benešova a
Kutné Hory.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje finanční příspěvek (dar) ve
výši 2000 Kč obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov o.p.s. a pověřuje
starostku obce podpisem darovací smlouvy.
Pro:

0

Proti: 7

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 112/2015 – Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek
(dar) ve výši 2000 Kč obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov o.p.s..

h. Návrhy rozpočtů
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 Ekoso, svazek obcí na rok 2016 – vyvěšen na úřední desce
16.11.2015
 DSO Mikroregion Posázavský kruh na rok 2016 – vyvěšen na úřední
desce 20.11.2015
Obec obdržela návrhy rozpočtů svazků obcí – Ekoso, Mikroregion Posázavský kruh.
Návrhy rozpočtů byly vyvěšeny na úřední desce.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí návrhy rozpočtů
Mikroregionu Posázavský kruh a svazku obcí Ekoso.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 113/2015 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy rozpočtů
Mikroregionu Posázavský kruh a svazku obcí Ekoso.

i. Informace k vyúčtování vodného
Ohledně vyúčtování vodného, uvedla starostka, že do konce roku 2015 bude
odběratelům vody vložen do schránky leták, kde uvidí stav vodného k 31.7.2015 a
zároveň bude popsán návod, jak postupovat ke konci roku.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí informaci k vyúčtování
vodného.
Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 114/2015 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
k vyúčtování vodného.

j. Žádost společnosti TSProduction.cz (IČO: 88739970)
Na závěr byla projednána žádost společnosti TSProduction.cz (IČO: 88739970) o
nabídce kulturních akcí – pořádání kina a dětské diskotéky. Zastupitelé byly
s obsahem žádosti seznámeni.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje konání kulturních akcí
uvedených na žádosti společnosti TSProduction.cz (IČO: 88739970).
Pro:

0

Proti: 7

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 115/2015 – Zastupitelstvo obce neschvaluje konání kulturních
akcí uvedených na žádosti společnosti TSProduction.cz (IČO: 88739970).

9. Diskuse
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V diskusi byly připomínky ke stavu, který je u kontejneru v Onšovci. Paní Píchová
uvedla, že to zkontroluje a dá do pořádku. Připomínky byly i k popelnici umístěné u
zastávky v Onšovci. Starostka se vyjádřila tak, že teď sice odpadky musíme vyvážet,
ale že jsme to dělali i předtím, jenom jsme je ještě museli posbírat v lese. Objem
odpadu z tohoto místa se nějak výrazně nezvýšil, jen je teď v popelnici. Objevily se
připomínky ke stavu cest a místních komunikací po zemědělských strojích. Starostka
si vzala za své, že o tom promluví s Ing. Bělinou. Byl i dotaz ke stavu nevymožených
dluhů. Starostka přesnou částku nevěděla, ale informovala o tom, že v letošním roce
nezaplatilo místní poplatky do 10 osob, a i to by se mělo hned začátkem příštího roku
řešit druhou upomínkou a následně platebním výměrem.

Nakonec starostka poděkovala všem přítomným za účast a popřála všem
krásný večer a šťastné vánoční svátky a nový rok. Zasedání bylo ukončeno v 19.30
hod.

Starostka

Simona Vacíková

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

Místostarosta

Radek Filip

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

Ověřovatelé:

Antonín Kubín

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

Petr Vacík

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