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Na svém 37. zasedání ZO Horní Police konaného dne 01. srpna 2018 od 18:00 hodin na Obecním
úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a zapisovatele v předloženém znění
(usnesení č. 37/64/2018).
ZO schválilo program pro 37. zasedání ZO v předloženém znění s doplněním bodu 8) Záměr
směny pozemků (usnesení č. 37/65/2018).
ZO schválilo pronájem části pozemku p.č. 3 dle předloženého schématu na dobu určitou do
30.4.2020 za 10 Kč/m2/ročně pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Horní Police
(usnesení č. 37/66/2018).
ZO schválilo dar ve výši 35 000 Kč pro TJ SOKOL na financování oslav 70. výročí
fotbalového klubu v Horní Polici (usnesení č. 37/67/2018).
ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Janem Gašpárkem na zpracování projektové
dokumentace na zámek k územnímu rozhodnutí dle předložené nabídky ve výši 717 000 Kč v
předloženém znění (usnesení č. 37/68/2018).
ZO schválilo výměnu oken v č.p. 6 (knihovna, třída v prvním patře) dle předložené nabídky
firmy SAMAT ve výši 88 115 Kč (usnesení č. 37/69/2018).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018 ve výši 2.020.461,88 Kč na straně příjmů,
2.691.563,60 Kč na straně výdajů se zapojením finančních prostředků z let minulých ve výši
671.101,72 Kč (usnesení č. 37/70/2018).
ZO schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch Libereckého kraje k části pozemku p.č.
436, p.č 452 dle předloženého geometrického plánu č. 717-227/2017 v rámci stavby
,,Stavební úpravy II/262 Horní Police – havárie zdi“ dle schváleného ceníku (usnesení č.
37/71/2018).
ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě č. 318017 na vzniklé více práce v rámci stavby
,,Bezpečný přístup žáků k základní škole Horní Police“ ve výši 191.860,90 Kč v předloženém
znění (usnesení č. 37/72/2018).
ZO schválilo nabídku k poskytnutí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 2 000 000 Kč na
financování akce ,,Bezpečný přístup žáků k základní škole Horní Police“ s konečnou
splatností ke dni 31.11.2019 s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,59%
v předloženém znění (usnesení č. 37/73/2018).
ZO schválilo záměr směny pozemků p.č. 1089/21, p.č. 1092/11, p.č. 1097 o celkové výměře
17.292m2 - za pozemky p.č. 513/3, p.č. 513/4, p.č. 519 o celkové výměře 4.091m2 (dle
územního plánu Horní Police jsou tyto pozemky určeny k výstavbě RD) (usnesení č.
37/74/2018).
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MŠ – o rekonstrukci elektroinstalace a opravě stropů,
Lesní hospodářství – o těžbě v rámci škody po kůrovci, o zajištění přístupu na
pozemky do lesního porostu, o vzniklých nesrovnalostech s označením budoucího
přístupu, o nutnosti zajistit kontrolu těžby,
Rekonstrukce MK pč. 138/1 – byla získána dotace z LK ve výši 300tisíc Kč, je
zpracovaná PD k SP, nutno připravit výběrové řízení na stavební práce,
Na Pískách – dodatek č. 1 je sepsán do 31.10.2018 na dodělání asfaltových povrchů,
ZO doporučuje prodloužit dodatek do 31.10.2019,
Přesunutí sirény – nutno zajistit provoz na objektu zámku, jednání s památkáři ohledně
obnovení sirény na objektu zámku,
Umělý trávník – ZO byla předložena žádost k možnosti financování výstavby hřiště
s umělou trávou na pozemcích obce u fotbalového areálu,
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