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    Zápis - 12. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 14. 12. 2020. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Martin Snížek, 
Vojtěch Jonáš, Josef Hušek, 
Omluveni:   Aleš Černý, Petr Černý, Helena Pavlíková, 
Hosté:   
Začátek jednání: 17:00 
 

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. Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu 

zasedání 
2. Návrh na uzavření dohody o změně hranic obcí, mezi Obcí Cerekvice 

nad Bystřicí a Benátky 
3. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o 

umístění stavby č.IV-12-2020722/1 Žíželeves, p.č.85, KNN s ČEZ 
distribuce a.s. 

4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria 
5. Příkaz k inventarizaci  
6. Delegování na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 
7. Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Hořiněves a k.ú. Žíželeves od Královéhradeckého kraje – pozemky 
související se stavbou silnice II tř./325 pod stavbou obce 

8. Žádost o bezúplatný převod mezí obcí Hořiněves a 
Královéhradeckým krajem v k.ú. Hořiněves a k.ú. Žíželeves 

9. Návrh na schválení výroční zprávy příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola, Hořiněves 

10. Návrh na schválení dodatku č.9 ke Smlouvě Marius Pedersen a.s. 
11. Návrh se zakonzervováním ceny za svoz a uložení odpadů pro 

domácnosti s alespoň jedním trvale hlášeným občanem v obci 
Hořiněves pro rok 2020 na cenu roku 2013 

12. Kadeřnictví – návrh na schválení prominutí nájemného 
13. Komunitní práce v obci Hořiněves – schválení projektu 

 
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo jiný z přítomných program 
nedoplnil, zastupitelé doplněný program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat 
ke každému bodu jednotlivě.  Zápis z 11. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
 

1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Renata 
Festová. Ověřovatelé: p. Josef Hušek, p. Vojtěch Jonáš 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje program jednání a jako zapisovatele    
p. Renata Festová a ověřovatelé: p. Josef Hušek, p. Vojtěch Jonáš 
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Pro:6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 149/12.2020 přijato 
 

 
2. Návrh na uzavření dohody o změně hranic obcí, mezi Obcí Cerekvice nad 

Bystřicí, Benátky a Hořiněves (k.ú. Želkovice). 
 
 Změna hranic je navržena v rámci KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí a byla 

projednána s dotčenými vlastníky, jedná se o rozdíly ve výměře na k.ú. 
Želkovice -22 m. Tato úprava nesousedí s provedenou Komplexní 
pozemkovou úpravou v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením dohody o změně hranic 
obcí mezi Obcí Benátky, Obcí Cerekvice nad Bystřicí a Obcí Hořiněves a 
pověřuje starostku obce podpisem této dohody. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 150/12. 2020 přijato 
 
 

 
3. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č.IV-12-2020722/1 Žíželeves, p.č.85, KNN s ČEZ distribuce, a.s. 
 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020722/1 Žíželeves, p.č.85, 
KNN s ČEZ distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 151/12. 2020 přijato 

 
 
4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria 
 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje hospodaření obce dle 
rozpočtového provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2021. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium v rozsahu zachování 
chodu Obce. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 152/12.2020 přijato 
 
 

5. Příkaz k inventarizaci – Plán inventur. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Plán 
inventur na rok 2020. 
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 Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 153/12.2020 přijato 
 

6. Delegování na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 
 VH se má konat tento týden 17.12.2020  u nás, vzhledem k situaci se bude 

po dohodě konat korespondenčně per rollam. Za Obec Hořiněves 
doporučuji delegovat 3 zástupce. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na VH 
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 paní Janu Kuthanovou, Renatu 
Festovou a Martina Snížka. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 154/12.2020 přijato 
 
7. Návrh na podání žádosti na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Hořiněves a k.ú. Žíželeves od Královéhradeckého kraje – pozemky 
související se stavbou silnice II tř./325, návrh na schválení 
bezúplatného převodu z Královéhradeckého kraje na Obec Hořiněves. 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje 
bezúplatný převod pozemků od Královéhradeckého kraje  do vlastnictví 
Obce Hořiněves : 

 p.p.č. 420/18 o výměře 176 m2, ostatní plocha - jiná plocha 
v k.ú. Hořiněves 

 p.p.č. 566/4 o výměře 248 m2, ostatní plocha - jiná plocha 

 p.p.č. 566/5 o výměře 124 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace 

 p.p.č. 566/6 o výměře 116 m2, ostatní plocha - jiná plocha 

 p.p.č. 566/7 o výměře 97 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace 

 p.p.č. 566/8 o výměře 82 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace 

 p.p.č. 566/9 o výměře 70 m2, ostatní plocha - jiná plocha 

 p.p.č. 566/10 o výměře 28 m2, ostatní plocha - jiná plocha 

 p.p.č. 566/11 o výměře 19 m2, ostatní plocha - jiná plocha 

 p.p.č. 566/12 o výměře 4 m2, ostatní plocha - jiná plocha 
v k.ú. Žíželeves. 

A pověřuje dále tímto usnesením starostku obce podpisem Smlouvy o 
bezúplatném převodu. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 155/12.2020 přijato 
 

8. Projednání žádosti o bezúplatný převod mezí obcí Hořiněves a 
Královéhradeckým krajem v k.ú. Hořiněves a k.ú. Žíželeves 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje 
bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí 
Hořiněves. Obec Hořiněves, se sídlem Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves 
(strana darující) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (strana 
obdarovaná): 
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v k.ú. Hořiněves:  
• p.p.č. 440/19 o výměře 2 127 m2 (ostatní plocha – silnice) 
 
v k.ú. Žíželeves: 
• p.p.č. 577/2 o výměře 1 m2 (ostatní plocha – silnice) 
• p.p.č. 36/3 o výměře 4 m2 (ostatní plocha – silnice) 
• p.p.č. 578/7 o výměře 5 m2 (ostatní plocha – silnice) 
• p.p.č. 984/2 o výměře 3 m2 (ostatní plocha – silnice) 
• p.p.č. 1064/2 o výměře 48 m2 (ostatní plocha – silnice) 
A pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 

 Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 156/12.2020 přijato 
 
  
9. Návrh na schválení výroční zprávy příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola, Hořiněves 
 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Výroční zprávu příspěvkové 
 organizace Základní škola a mateřská škola, Hořiněves za školní rok 2019 –  
 2020. 
 Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 157/12. 2020 přijato 
 

10. Návrh na schválení dodatku č.9 ke Smlouvě Marius Pedersen a.s.
 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě 
č. 1053/2010 ze dne 18. 1. 2011 s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové s platností od 1.1.2021. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 158/12. 2020 přijato 
 

11. Návrh se zakonzervováním ceny za svoz a uložení odpadů pro 
domácnosti s alespoň jedním trvale hlášeným občanem v obci 
Hořiněves pro rok 2020 na cenu roku 2013 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasím se zakonzervováním ceny za svoz 
a uložení odpadů pro domácnosti s alespoň jedním trvale hlášeným občanem 
v obci Hořiněves pro rok 2021 na cenu roku 2013, a snížení o 100,- Kč u 
osob mající dvouměsíční a měsíční svoz, pokud jsou jedinou osobou 
v domácnosti a jsou příjemci důchodových dávek. Cena bude těmto 
jednotlivým domácnostem dotována z rozpočtu obce Hořiněves. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 159/12. 2020 přijato 
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12. Kadeřnictví – návrh na schválení prominutí nájemného 
 Žádost  Moniky Polákové ze dne 13.11. 2020 – doporučuji ke schválení. 
 Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s odpuštění platby nájmu včetně 
služeb nebytových prostor Kadeřnictví Hořiněves provozovatel Monika 
Poláková OSVČ IČ 45557195 za období 10,11/2020. 

 Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 160/12. 2020 přijato 

 
13. Komunitní práce v obci Hořiněves – schválení projektu 

Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost byl schválen podaný 
projekt, realizace 1.11.2020 – 30.6.2023. Na projektu budou pracovat tři 
pracovníci 0,2+0,2+0,3 úvazku, financování bude zálohové. 
Návrh usnesení : 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smluv na HPP na 0,2, 
0,2 a 0,3 úvazku na realizaci projektu Komunitní práce v obci Hořiněves na 
dobu do 30.6.2023. 

 Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 161/12. 2020 přijato 

Diskuse, závěr 
 
 
Zápis zapsala: Renata Festová 
Závěr jednání: 18:20 

       Jana Kuthanová,  
       starostka obce                                                                                             
 
Ověřovatelé: 
 
 Josef Hušek 
 

 ……………………………… 
      
 
 
 
      Vojtěch Jonáš 
  
………………………………     

 


