10. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 23.1.2012
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Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav,
Renata Festová , Mgr.Hojda Jan Th.D., Hušek Josef, Novák Milan, Černý Petr se
dostavil v 18,20 hod.
Omluveni:
Hosté:
Začátek jednání: 17,00 hod.

Starostka obce paní Jana Kuthanová přivítala přítomné v sále a zahájila zasedání, konstatovala, že
zastupitelstvo je usnášení se schopné. Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Program zasedání:
1. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
2. Podmínky přidělení obecního bytu.
3. Návrh na schválení smlouvy s Centrem evropského projektování.
4. Návrh na schválení smlouvy na zajištění sběru svozu a odstranění
komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a.s..
5. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci „Náves Želkovice“
prostřednictvím MAS Hradecký venkov.
6. Návrh na podání žádosti o dotaci „Zahrada Mateřská školka“ na MMR ČR
7. Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1/2012 pronájem části pozemku pod
sochou Václava Hanky.
8. Konkurz na ředitele ZŠ – seznámení s možností vyhlášení
9. Návrh na schválení pronájmu pozemku p.č.328/15 v k.ú.Želkovice
10.Návrh – školská rada
11.Rozpočtové opatření 7/2011
12. Informace: KPÚ-rybníky, Pošty, jednání Vak (vrt Hořiněves), plnění
rozpočtu r.2011: Příjmy: 12.138.629,28 Výdaje: 12.168.995,15 Kč (vše po
konsolidaci) tzn.schodek: 30.365,87 Kč je kryt zůstatkem z minulých let
13. Diskuse:
14. Závěr
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo z přítomných program
nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke
každému bodu jednotlivě. Zápis z 9.zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání
1.
Starostka obce požádala o návrh ověřovatelů zápisu, o návrh návrhové
komise a určení zapisovatele. Na ověřovatel zápisu byli navrženi: Festová Renata,
Hušek Josef. Pro návrhovou komisi byly navrženi: Hojda Jan, Rejfek Otakar.
Zastupitelé určují zapisovatelku paní Helenu Pavlíkovou.
2.
ZO byli seznámeni s bytovým pořadníkem. Od 1.února bude uvolněn byt
3+1. ZO doporučili nového nájemníka, pokud zájemce byt nepřijme, bude podán
inzerát na obsazení obecního bytu. Hlasování: Pro 8, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 89/10.2012 přijato.
3.
ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o poskytování služeb
souvisejících s udržitelností projektu: „Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové
hřiště Hořiněves“ s Centrem evropského projektování a.s. ZO pověřují starostku
obce k podpisu smlouvy. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se : 0. Usnesení č.
90/10.2012 přijato.
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ZO byli podrobně seznámeni s dodatkem č.1 smlouvy č. 1053/2010 ze
dne 18.1.2011 s firmou Marius Pedersen a.s.. ZO souhlasí. Hlasování: PRO 8.
proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 91/10.2012 přijato.
5.
ZO byli seznámeni s návrhem na podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR, prostřednictvím Místní akční skupiny Hradecký venkov na
projekt : „Náves Želkovice“ . Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0. Usnesení
č. 92/10.2012 přijato.
6.
ZO byli seznámeni podrobně s projektem „Zahrada naší školky“ a
s návrhem na podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na tento
projekt . Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0. Usnesení č. 93/10.2012
přijato.
7.
Záměr č.1/2012, ZO souhlasí na základě vyhlášeného záměru č.1/2012 s
pronájmem části pozemku p.č. 477/18 v k.ú.Hořiněves pod sochou Václava Hanky
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 po dobu pěti let za podmínek
stanovených v záměru č.1/2012. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0.
Usnesení č. 94/10.2012 přijato.
8.
ZO byli seznámeni s informacemi k novelizaci školského zákona o
konkurzech v ZŠ a o umisťování dětí do MŠ. Zřizovatel má právo od 1.1.2012
vyhlásit konkurz na ředitele ZŠ . ZO berou na vědomí informace k novelizaci
školského zákona. V případě, že o vyhlášení konkurzu nepožádá Školská rada nebo
ČSI v zákonném termínu pověřují starostku k jmenování na vedoucí pracovní
místo ředitelky Mgr.Naděždu Petrusovou do výkonu funkce na dalších 6 let bez
vyhlášení konkurzu. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0. Usnesení č.
95/10.2012 přijato.
9.
ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 328/15
v k.ú. Želkovice s majitelem. Smlouva je za účelem možnosti vybudování veřejného
prostranství. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0. Usnesení č. 96/10.2012
přijato.
10.
Školská rada při Základní škole a mateřské škole Hořiněves. ZO
stanovuje 5ti člennou volební komisi, stanovuje její volební řád a volí p.Helenu
Pavlíkovou a p.Otakara Rejfka za členy školské rady za zřizovatele. ZO pověřují
starostku obce k jejich jmenování. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0.
Usnesení č. 97/10.2012 přijato.
11.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7/2011 a bere
totorozpočtové opatření na vědomí. Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se: 0.
Usnesení č.98/10.2012 přijato.
Informace: dveře na bytovkách, Žíželeves, komunikace, pošty – strategie České
pošty, inventury 2011, jednání VAK HK (vrt Hořiněves), KPÚ rybník u Frantova
12.
Závěr: starostka poděkovala za tvůrčí práci při jednání a ukončila
zasedání.
4.

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 18,40

Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...
sejmuto:

vyvěšeno:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 23..1.2012

Usnesení č. 89/10. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace z pořadníku na byty,
který eviduje Obecní úřad Hořiněves a pokud byt neobsadí doporučený nájemce
souhlasí s podáním inzerátu.
Usnesení č. 90/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb
souvisejících s udržitelností projektu : „Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové
hřiště Hořiněves“, s Centrem evropského projektování a.s. A pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 91/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy
č.1053/2010 ze dne 18.1.2011 s a.s. Marius Pedersen.
Usnesení č. 92/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR, prostřednictvím MAS Hradecký venkov na projekt : „Náves
Želkovice“.
Usnesení č. 93/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na projekt : „Zahrada naší školky“.
Usnesení č. 94/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě vyhlášeného záměru č.1/2012 schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č.477/18 v k.ú.Hořiněves s
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 za podmínek stanovených v záměru
č.1/2012. A souhlasí s realizací restaurování sochy Václava Hanky na tomto
pozemku.
Usnesení č. 95/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace k novelizaci školského
zákona a ukládá starostce obce :
- v případě, že na vyhlášení konkurzu nepodá návrh školská rada ani ČSI v
zákonném termínu pověřuje starostku obce k jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitelky Základní školy a mateřské školy, Hořiněves, okres Hradec Králové, paní
Mgr. Naděždu Petrusovou na dalších 6 let bez vyhlášení konkurzu.
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Příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 23..1.2012

Usnesení č. 96/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku
p.č.328/15 v k.ú.Želkovice za účelem vybudování veřejného prostranství.
Usnesení č. 97/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves stanovuje 5člennou volební komisi, schvaluje její
volební řád a pověřuje starostku obce k jmenování p.Pavlíkové Heleny a p.Rejfka
Otakara za členy školské rady za zřizovatele.
Usnesení č.98/10.2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2011
(příloha č.1).

Jana Kuthanová
starostka obce

