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 13. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef,  Hátle Vítězslav, Hojda 
Jan 
Omluveni:  Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák Milan 
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. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
2. Kontrola plnění usnesení z 12.zasedání 
3. Návrh na schválení rozpočtového opatření 2/2012, plnění rozpočtu 1-7/2012 
4. Návrh na odsouhlasení smlouvy o partnerství mezi Obcí Hořiněves a o.p.s. Hradecký 

venkov na realizaci části projektu Dědictví našich předků 
5. Návrh na schválení Darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec – Hospic 

Anežky České 
6. Návrh na schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy na výdaje JSDH Hořiněves  
7. Návrh na schválení příspěvku – neinvestiční náklady ZŠ Cerekvice n. B.- opravené po 

připomínkování 
8. Návrh na neschválení smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů na školní stravování 

v ZŠ Cerekvice n.B. 
9. Příprava investiční akce – inž.sítě pro 10 RD – Špuk Velký kus 
10. Projednání žádosti o souhlas  s návrhem řešení výstavby v k.ú.Jeřičky – zóna 

rekreačního bydlení 
11. Návrh na stanovení pravidel podpory rodin v rámci akce „Vítání občánků“ 
12. Návrh na schválení smlouvy pro stavební řízení – vybudování kanalizační přípojky 

k čp. 41 v obci Želkovice 
13. Informace: kontrola F.ú. – zateplení MŠ, KPÚ Hořiněves, převod pozemku p.č.336/3 

v k.ú.Hořiněves, Smlouva veřejná služba a VPP s Úřadem práce, info z VH VaK a.s., 
z VH Mikroregionu OPZ 1866, zahrada; plot;  soc. zařízení MŠ, malování ŠJ, okna 
zdravotní středisko, okna sokolovna, účast na projektu Přeshraniční spolupráce 

14. Diskuse: 
15. 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 12.zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: V.Hátle a 

J.Hušek, návrhová komise: J.Hojda. ZO souhlasí s návrhem. 
2. Kontrola usnesení: usnesení z minulého zasedání 107-115/12.2012 jsou 

splněna, usnesení – 116/2012 se nadále řeší. Hlasování: Pro 5, proti 0. 
Usnesení 117/13.2012 přijato.  

3. ZO byli podrobně po položkách seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 
2/2012(viz.příloha č. 1 tohoto zápisu). Hlasování: Pro 5, proti 0.  
Usnesení č. 118/13.2012 přijato. 

4. ZO byli seznámeni s návrhem partnerské smlouvy mezi Obcí Hořiněves  a 
o.p.s. Hradecký venkov na realizaci části projektu „Dědictví našich předků“. 
V rámci projektu získá Obec finance na obnovu prezentačních vitrín 
v Hankově domě (čp.10 v obci Hořiněves) v hodnotě 200 tis. Kč. Akce musí 
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 být obcí předfinancována, po provedení akce bude částka dotace Obci 
Hořiněves vrácena.  Smlouva je součástí zápisu (viz příloha č.2 tohoto 
zápisu). ZO pověřují starostku obce k podpisu smlouvy.  Hlasování: Pro 5, 
proti 0. Usnesení č. 119/13.2012 přijato.  

5. Starostka přítomné seznámila s žádostí o finanční dar Oblastní charitě 
Červený Kostelec, Hospic Anežky České, součástí žádosti je Darovací 
smlouva. ZO souhlasí s příspěvkem 23.tisíc  Kč (již schváleno v rozpočtu na 
rok 2011) a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. Hlasování:  Pro 5, 
proti 0. Usnesení č.120/13.2012 přijato. 

6. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy s Královéhradeckým krajem na 
přijetí dotace 100.tis. Kč na výdaje JSDH. Poskytovatel dotace je 
Královéhradecký kraj. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
Hlasování:  Pro 5, proti 0. Usnesení č.121/13.2012 přijato. 

7. ZO byli seznámeni s jednáním ohledně neinvestičních nákladů na žáky, kteří 
si plní povinnou docházku v ZŠ Cerekvice n B.. Jednání iniciovali starostové 
okolních obcí z důvodu letošního navýšení neinvestičních nákladů. Schůzka 
proběhla v ZŠ v Cerekvici n.B. dne 26.června 2012. Částka byla snížena a 
dále bylo přislíbeno, že budou probíhat informační schůzky pro obce a 
proběhne den otevřených dveří v ZŠ Cerekvice n.B.. ZO souhlasí po 
připomínkování s výší finanční částky na jednoho žáka v ZŠ Cerekvice n.B..  
Hlasování:  Pro 5, proti 0. Usnesení č. 122/13.2012 přijato. 

8. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem smlouvy na hrazení 
neinvestičních nákladů na školní stravování žáků ZŠ Cerekvice n.B... Hrazení 
neinvestičních nákladů na školní stravování není dané zákonem, záleží na 
dohodě obcí. Obec Hořiněves tyto náklady na obcích, jejichž žáci plní 
povinnou školní docházku v ZŠ Hořiněves též neuplatňuje. ZO nesouhlasí 
s podpisem smlouvy. Hlasování:  Pro 5, proti 0. Usnesení č. 123/13.2012 
přijato. 

9. Starostka seznámila přítomné s přípravou investiční akce – Špuk – Velký 
kus, příprava inž. sítí včetně komunikace. Obec má  stavební povolení na 
stavbu veškerých inž.sítí – platnost 2 roky, předběžný  finanční rozpočet  
9.mil.. Starostka doporučuje přesunout akci do  rozpočtu v roce 2013. ZO 
s návrhem souhlasí.  Hlasování: Pro 5, proti 0. Usnesení č.124/13.2012 
přijato. 

10. Starostka seznámila přítomné s žádostí o souhlas s řešením výstavby 
v k.ú.Jeřičky, v zóně rekreačního bydlení. Žádost splňuje požadované 
podmínky dle územního plánu. Hlasování:  Pro 5, proti 0. Usnesení č. 
125/13.2012 přijato 

11.  ZO byli seznámeni s návrhem stanovení pravidel podpory rodin v rámci 
akce:“ Vítání občánků“. Každé dítě s trvalým pobytem v obci Hořiněves 
obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč na založení prvního konta u 
pobočky České pošty v Hořiněvsi a  věcné dary do max.výše 500,- Kč. 
Hlasování: Pro 5, proti 0. Usnesení č. 126/13.2012 přijato. 

12. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy  pro stavební řízení kanalizační 
přípojky k čp.41 v obci Želkovice . ZO souhlasí s podepsáním smlouvy. 
Hlasování: Pro 5, proti 0. Usnesení č. 127/13.2012 přijato. 

13. Informace: kontrola Finančního úřadu H.K. – probíhá kontrola dotaci na 
zateplení Mateřské školky, KPÚ – proběhlo další projednání s vlastníky 
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 pozemků, převod pozemku 336/3 v k.ú. Hořiněves-kupní smlouva uzavřena 
dle podmínek usnesení, veřejná služba – VPP na jedno pracovní místo – 
smlouva s Úřadem práce, plot sportoviště reklamace, informace z Valné 
hromady  VaK a.s. HK,  informace Valná hromada Mikroregionu OPZ 1866 
– restaurování pomníku V.Hanky – termín do Muzejní noci 2013, nákup 
energií prostřednictvím burzy – zpracovávají se potřebné podklady,  
vyhlášení výběrového řízení na sadové úpravy MŠ – vyhodnocení 7 nabídek, 
vítězná nabídka  – firma Vykrut – Ostrava Hrabůvka nejnižší cenová 
nabídka, plot MŠ – nejnižší cenová nabídka Borta s.r.o., okna ZS a 
sokolovna – práce začnou 14.srpna 2012, MŠ oprava dětského sociálního 
zázemí – probíhá – ukončení akce 31.8.2012,  účast na projektu Přeshraniční 
spolupráce – festival polévek Jedlina Zdroj Polsko.  

 
 
 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 19, 40 

 

 

 

 

 

  Jana Kuthanová                                                                                                           
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

………………………………… 
 
………………………………...                                                        
vyvěšeno:  
 

sejmuto:  
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   příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  13.8.2012 

 
 
 
 

Usnesení č. 117/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 12.zasedání . 
 
 
Usnesení č. 118/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opaření č.2/2012 
(viz příloha č. 1 ) a bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-7/2012 
Příjmy : 5.979.966,66 Kč  Výdaje: 3.723.328,93  Kč. 
 
 
Usnesení č. 119/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi 
Obcí Hořiněves a o.p.s. Hradecký venkov na realizaci části projektu Dědictví 
našich předků a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. (Smlouva viz 
příloha č.2) 
 
 
Usnesení č. 120/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy 
s Oblastní charitou Červený Kostelec – Hospic Anežky České  
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy (Smlouva viz příloha č.3) 
 
 
Usnesení č. 121/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč a 
uzavření smlouvy na výdaje JSDH Hořiněves s poskytovatelem dotace 
Královéhradeckým krajem. 
 
 
 
Usnesení č. 122/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje po připomínkováni  výši  příspěvku na  
neinvestiční náklady ZŠ Cerekvice n. B. ve výši 7.787,- Kč na žáka. 
 
 

 

Usnesení č. 123/13. 2012 
 
Zastupitelstvo obce Hořiněves nesouhlasí s uzavřením smlouvy o hrazení 
neinvestičních nákladů na školní stravování ZŠ Cerekvice n.B. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  13.8.2012 
 
 
Usnesení č. 124/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves - Příprava investiční akce – inž.sítě pro 10 RD – 
Špuk Velký kus – souhlasí s návrhem na projednání realizace akce při přípravě 
rozpočtu na rok 2013. 
 
 
 
Usnesení č. 125/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání  souhlasí  s návrhem řešení výstavby 
na pozemcích p.č. …..v k.ú.Jeřičky – zóna rekreačního bydlení. 
 
 
Usnesení č. 126/13. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s předloženým  návrhem  na stanovení 
pravidel podpory rodin v rámci akce:“ Vítání občánků“ - každé dítě s trvalým 
pobytem  v obci Hořiněves obdrží dárkový poukaz ve výši 500,- Kč na založení 
prvního konta u pobočky České pošty a.s. v Hořiněvsi  a  věcné dárky do max. výše 
500,-Kč.  
 
 
Usnesení č. 127/13. 2012 
 
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy pro 
stavební řízení – vybudování kanalizační přípojky k čp. 41 v obci Želkovice. 
 
 
 

 

 

  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


