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     Zápis - 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17. 2. 2021. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Vojtěch Jonáš, Aleš 
Černý 
Omluveni: Petr Černý, Helena Pavlíková, Martin Snížek, Josef Hušek, 
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. Kontrola usnesení z minulých zasedání 
3. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2021 
4. Návrh na schválení střednědobého výhledu na období 2021 - 2023 
5. Návrh na schválení podpory pro podnikatele s provozovnou i sídlem 

firmy na území Obce Hořiněves –  provozovny, které na základě 
mimořádných opatření vlády ČR museli omezit činnost nebo úplně 
zavřít 

6. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů včetně všech příloh 
č.1,2,3 – návrh Marius Pedersen a.s. 

7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – 
návrh, EKO-KOM, a. s. 

8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek, 
schválení smlouvy 

9. Informace o kontrole hospodaření /audit/ za rok 2020 
10. Návrh na schválení nepeněžitého vkladu do právnické osoby 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 48172898 – nově 
vybudovaný „Vodovod I Hořiněves“ na parc.č. 477/18, 891, 892 

11. Různé, diskuze 
 

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 12. 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. Aleš Černý, p.Vítězslav Hátle 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje program jednání a jako zapisovatele    
p. Renata Festová a ověřovatelé: p. Aleš Černý, p.Vítězslav Hátle  
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 162/13.2021 přijato 
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2. Kontrola usnesení z minulých zasedání: 

- Zasedání č.12 ze dne 14.12.2020 : 
Přijato usnesení č. 149 – 161. Všechna usnesení byla splněna. 
 

- Zasedání č.11 ze dne 14.9.2020. 
Přijato usnesení č. 136 -148. Všechna usnesení byla splněna. 
 

- Zasedání č. 10 ze dne 17. 6. 2020:  
Přijato usnesení č. 128-135. Usnesení č. 130 – pozemky v k.ú. Žíželeves od 
Státní statku Jeneč – ještě v řešení cena pozemků, usnesení č. 131 – hřiště 
kopaná – Hořiněves, převedeno z ÚZSVM – nyní v majetku obce – splněno. 

 
- Zasedání č. 8 ze dne 24.2.2020: přijata usnesení č. 108 /studie revitalizace části 

území sportovního areálu – stávající bazén/, č. 109 /rekonstrukce stánku 
občerstvení sportovní areál Hořiněves/- průběžně plněno, č. 110 ČSOP Smiřice 
- realizaci prvků environmentální výchovy, dotace nebyla přidělena, zažádáno u 
Veolie o dar, dle dohody ČSOP a Veolie – Veolie provede na vlastní náklady 
t.r.. 

 
- Zasedání č. 7 ze dne 9. 12. 2019: usnesení č. 97 – MŠ Hořiněves – bývalý byt - 

trvá 
 
- Zasedání č. 6 ze dne 23. 9. 2019: usnesení č. 84 příspěvek na PD Kostel 

Žíželeves – oprava krovu a střešního pláště lodi a presbyteria v max. výši 100 tis. 
Kč – dle sdělení vikariátní techničky PD hotova, podány žádosti o dotace na 
realizaci, žádost o příspěvek nepřišla, přesto zařazeno do návrhu rozpočtu 2021. 

 
- Zasedání č. 4 ze dne 15. 7. 2019: č. 69 zpracování st. posudku – budova nádraží 

– usnesení zrušit - budova po demolici bez oznámení od Drážního, na základě 
tel. dotazu povolil Stavební drážní úřad, usnesení č. 73 nádrž Želkovice trvá. 
 

- Zasedání č. 20 ze dne 11. 12. 2017: nesplněno č. 280 prodej Avia 
  
- Zasedání č. 23. nesplněno usnesení č. 326 – vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p. č.477/38 v k.ú. Hořiněves.  
 

- Zasedání č. 1 ze dne 14. 11. 2018 usnesení č. 21 se průběžně plní takto: 
 

 Před realizací 
- Rybníček - nádrž Želkovice – před zadáním PD 
- Územní plán – v realizaci, žádost o prodloužení čerpání dotace MMR 

ČR- schváleno 
- Inženýrské sítě Špuk 10 parcel – PD NN Matex s.r.o. – objednatel ČEZ 

a.s. – vy soutěženo, připravena SoD – realizace 10.2020 – 05.2021 – práce 
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přerušeny, budou pokračovat po zlepšení klimatických podmínek, 
předpoklad ukončení realizace 05/2021 trvá. 

- Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves – před podáním žádosti o 
SP. 

- Vodovod,VO ulice směr Frantov –  hotovo, včera místní šetření ke 
kolaudaci 

- Vodovodní řád bazén Hořiněves – územní souhlas, připraveno 
k realizaci, souvisí se schválením pořízení studie rekonstrukce objektu 
bazénu –provedeno zaměření, mapujeme situaci ohledně možné dotace 
na tuto investiční akci, zadána studie rekonstrukce nádrže, posezení 
venkovní u sokolovny, parkovací stání pro 3 karavany, dětské hrací prvky, 
solární sprchy 

 

Před zadáním PD nebo realizace – návrh 
- Rekonstrukce VO, prodloužení kanalizace a chodníku k čp. 64, proběhlo 

spolu s realizací rekonstrukce II/325 v intravilánu obce Žíželeves, tento 
rok byly provedeny obrubníky a kanalizace, zapracovává se do PD pro SP 
– nyní hotovo geodetické zaměření, návrh polohového a výškového 
uspořádání chodníku.  Kanalizace bude ukončena u č.p. 66 /dále 
vzhledem k výškovým polohám a umístění zařízení pro čištění u 
dotčených RD není možné bez přečerpání napojení na kanalizaci/ 

-  Rekonstrukce/oprava bazénu Hořiněves – viz výše 
- Rekonstrukce ZŠ tělocvična – hotovo – dílo předáno, zaplaceno, dotace 

vyúčtována, zpracována Závěrečná zpráva. 
- Rekonstrukce vytápění MŠ – tepelné čerpadlo, bez pokroku 
- ČOV Oú, MŠ – ČOV Oú – očekáváme nabídku na zpracování PD 
- Hrázka Žíželeves po KPÚ – napsat dopis na SPÚ – o PD 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění usnesení z minulých 
jednání. 
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 163/13.2021 přijato 
 

 
3. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2021. 

 Starostka předložila návrh na schválení rozpočtu na rok 2021, návrh 
rozpočtu obce byl předložen v dostatečném předstihu před konáním jednání. 
Starostka zrekapitulovala jednotlivé položky rozpočtu, s důrazem na 
investiční akce roku 2021. Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný, přičemž 
rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením zůstatku minulých let. Příjmy : 
14.667.800,- Kč, výdaje:  27.252.000,- Kč +150 tis. Kč  
Rozdíl : -12.734.200,-  
Starostka dále navrhla zvýšit o 150 tis. Kč rozpočet na straně výdajové, 
z důvodu žádosti SDH Hořiněves na pořízení techniky na vyprošťování dle 
předložené nabídky. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočet obce na rok 2021. Příjmy 
14.667.800,- Výdaje 27.402.000,- Kč. Rozdíl: 12.734.000,- Kč.  
Schodek je kryt zůstatkem běžného účtu minulého období. /rozpočet 
příloha č.1/ 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 164/13. 2021 přijato 

 
4. Návrh na schválení střednědobého výhledu na období 2022 - 2024 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce 
Hořiněves na období 2022 -2024. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 165/13. 2021 přijato 

 
  
5. Návrh na schválení podpory pro podnikatele s provozovnou i sídlem 

firmy na území Obce Hořiněves – provozovny, které na základě 
mimořádných opatření vlády ČR museli omezit činnost nebo úplně 
zavřít. 

  
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Pravidla pro poskytnutí finanční 
pomoci podnikatelům, s provozovnou na území obce Hořiněves, a kteří na 
základě mimořádných opatření vlády ČR museli omezit činnost nebo úplně 
provozovnu uzavřít/Pravidla příloha č.2/ 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 166/13.2021 přijato 
 

6. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů včetně všech příloh č.1,2,3 – 
návrh Marius Pedersen a.s. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí předložené 
dohody včetně příloh č.1,2,3 a návrhu Plné moci. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 167/13.2021 přijato 

 
7. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – návrh, 

EKO-KOM, a. s. 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje 
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů –  
EKO-KOM, a. s., a pověřuje dále tímto usnesením starostku obce podpisem 
Smlouvy s EKO-KOM a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 168/13.2021 přijato 
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8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek, 
schválení smlouvy o dotaci. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí 
dotace ve výši 200.000,- Kč na rok 2021 pro TJ Sokol Hořiněves, spolek a 
pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 169/13.2021 přijato 
  

9.  Informace o kontrole hospodaření /audit/ za rok 2020. 
 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Záznam o projednání návrhu 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hořiněves za rok 2020. Při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 170/13. 202 přijato 
 

10. Návrh na schválení nepeněžitého vkladu do právnické osoby Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 48172898 – nově vybudovaný „Vodovod 
I Hořiněves“ na parc.č. 477/18, 891, 892. 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje nepeněžitý vkladu do právnické 
osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ 48172898 – nově 
vybudovaný „Vodovod I Hořiněves“ na parc.č. 477/18, 891, 892. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 171/13. 2021 přijato 
 

11. Různé, diskuze : defibrilátory, Zásilkovna Z- Box 
 
 
Zápis zapsala: Renata Festová 
Závěr jednání: 18:20 

       Jana Kuthanová,  
       starostka obce                                                                                             
 
Ověřovatelé: 
 
 Aleš Černý 
 

 ……………………………… 
      
 
 
 
      Vítězslav Hátle 
  
………………………………     
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