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    Zápis - 11. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 14. 9. 2020. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Vítězslav Hátle, Martin Snížek, Helena Pavlíková, 
Aleš Černý 
Omluveni:   Vojtěch Jonáš, Renata Festová, Josef Hušek, Petr Černý 
Hosté:   
Začátek jednání: 17:30 
 

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 vyhodnocení záměru 1/2020 prodeje pozemku 

p.č.574 v k.ú. Želkovice, a návrh na uzavření kupní smlouvy 
4. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě 

vodovodu na pozemcích p.č.447/1, 472/1,477/40,477/1, 
459/3,477/35, 477/34,920,440/19 v k.ú Hořiněves, pozemky  
součástí stavby „VSVČ II. stavba – Napojení obcí sever“ 

5. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku v k.ú. 
Hořiněves p.č.91/3, 91/1 /hřiště/ 

6. Návrh na schválení smlouvy o provozu kanalizace 
7. Návrh na schválení podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí 

s trvalým pobytem v Obci Hořiněves ve věku od 3 do 15 let ve 
školním roce  2020/2021. 

8. Žádost o odkup pozemku i části p.č. 401/37v k.ú. Hořiněves – Plášil 
Lukáš 

9. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Komunikace vč. inž. sítí 
v k.ú. Hořiněves“ 10 parcel Špuk Velký kus. 

10. Návrh na schválení povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě 
ZŠ Hořiněves 

11. Návrh na schválení Řádu veřejného pohřebiště 
12. Návrh na zvýšení příspěvku na narozené dítě z 1000,- Kč na 2000,- 

Kč s trvalým pobytem v obci Hořiněves 
13. Informace: z realizace projektů, Vítání občánků, Vítání sv. Martina, 

preventivní opatření COVID, bytovky malování, indikátory, 
vodoměry, úklid, výsadba zeleně, cesta Frantov 

14. Diskuse, závěr 
 

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 10. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
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1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Helena 
Pavlíková. Ověřovatelé: p. Vítězslav Hátle, p. Martin Snížek 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje program jednání a jako zapisovatele 
p. Helena Pavlíková a ověřovatelé: p. Vítězslav Hátle, p. Martin Snížek 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 136/11.2020 přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání: 
 
- 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 
výpůjčka pozemku od ÚZSVM – smlouva podepsána, usnesení č. 132 – dětské 
hřiště u bytovek v Hořiněvsi, zrealizováno, zaplaceno, splněno, usnesení č.134 
Příměstský tábor Hořiněves – dotace 20 tis. Kč – nebylo čerpáno, akce byla 
dofinancována ze sponzorských příspěvků ZD Všestary a SWIETELSKY 
stavební s.r.o. Ostatní usnesení z 10. zasedání splněna. 

 
- Zasedání č. 9 ze dne 21. 5. 2020: č. 125 – PD rybníček Hořiněves není splněno. 
 
- Zasedání č. 8 ze dne 24.2.2020: přijata usnesení č. 108 – 109 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., č.113 hodnotící komise inž. sítě k 10 RD trvá, 
dnes na jednání 

 
- 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 – oznámeno vikariátní techničce, nečerpáno, předpoklad r. 2020 – zařazeno 
do rozpočtu 2020, stavba byla dle vyjádření vikariátní techničky zaměřena, a do 
konce srpna by měla být zpracována PD, dále závazné stanovisko NPÚ a SP, 
v lednu žádost do Havarijního programu MK ČR, č. 85 – převod pozemků 
hřiště Hořiněves, dnes na programu.  

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

– trvá, 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.  
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- 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 
- Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves, PD předána, zahájili jsme 

sběr stanovisek DOSS, téměř vše, čekáme na HZS 
- Vodovod I, II, VO ulice směr Frantov – před rekonstrukcí místní 

komunikace, realizace 7-9/2020 – před kolaudací 
- 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  

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

vyúčtování dotace. 
- 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. 137/11.2020 přijato 
 

3. Návrh na schválení vyhodnocení záměru 1/2020 prodeje pozemku 
p.č.574 v k.ú. Želkovice. 

 Záměr byl zveřejněn na úřední desce 24. 8. 2020, do stanovené lhůty 11. 9. 
2020 byla doručena jedna obálka. Obálka byla otevřena na tomto jednání 
zastupitelstva  a nabídková cena činí:  9.100, - Kč.  Jedná se o pozemek, který 
je historicky zaplocen zájemcem o koupi. Tato skutečnost byla zjištěna při 
tzv. mapování Katastrálního úřadu KHK v k.ú. Želkovice. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s prodejem pozemku p.č. 574 v k.ú. 
Želkovice, výměra 112 m2, za nabídnutou cenu 9.100,- Kč paní Kvasničkové 
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Janě, Želkovice čp. 23. Ukládá starostce obce zpracovaní smlouvy a pověřuje 
jí jejím podpisem. Cenu za vklad do KN hradí nabyvatel. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 138/11. 2020 přijato 
 
 

 
4. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene  ke stavbě 

vodovodu na pozemcích p.č.447/1, 472/1,477/40,477/1, 459/3,477/35, 
477/34,920,440/19 v k.ú Hořiněves, pozemky  součástí stavby „VSVČ 
II. stavba – Napojení obcí sever“. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene 1/2020 ke stavbě vodovodu na pozemcích p.č.447/1, 
472/1,477/40,477/1, 459/3,477/35, 477/34,920,440/19 v k.ú Hořiněves, 
pozemky  součástí stavby „VSVČ II. stavba – Napojení obcí sever“. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 139/11. 2020 přijato 

 
 
5. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku v k.ú. 

Hořiněves p.č.91/3, 91/1. Jedná se o pozemky pod velkým hřištěm, o které 
historicky usilujeme. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku v k.ú. Hořiněves p.č.91/3, 91/1 s UZSVM. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 140/11.2020 přijato 
 

6. Návrh na schválení smlouvy o provozu kanalizace. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením 
mandátní smlouvy o provozu kanalizace v obci Hořiněves a zpracováním 
všech potřebných podkladů pro žádost o povolení provozování s firmou 
Kalvoda služby s.r.o. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 141/11.2020 přijato 
 

7. Návrh na schválení podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí 
s trvalým pobytem v Obci Hořiněves ve věku od 3 do 15 let ve školním 
roce  2020/2021.V loňském školním roce mělo nárok na podporu v rámci 
tohoto programu 95 dětí, celkové čerpání bylo v částce 31.400,- Kč a čerpalo 
se na volnočasové aktivity pro 34 dětí s trvalým bydlištěm na území obce 
Hořiněves 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje pravidla pro 
podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí s trvalým pobytem v Obci 
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Hořiněves ve věku od 3 do 15 let ve školním roce 2020/2021 (viz příloha 
tohoto usnesení). 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 142/11.2020 přijato 
 
8. Žádost o odkup pozemku i části p.č. 401/37v k.ú. Hořiněves. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě uzavřené 
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 401/37 v k.ú. Hořiněves s  
Pozemkovým fondem ČR nemůže prodat tento pozemek třetí osobě.  Dle 
novelizace zák.č.229/2019 Sb. bude toto možné za 10 let od účinnosti 
tohoto ustanovení, tzn. od 1.11.2019. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 143/11.2020 přijato 
 

9. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Komunikace vč. inž. sítí v 
k.ú. Hořiněves“ 10 parcel Špuk Velký kus. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo na investiční akci: „Komunikace vč. inž. sítí v k.ú. 
Hořiněves“ s M – SILNICE, se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
cena celková vč. DPH 9 049 564,81 Kč, a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy o dílo, po ukončení lhůty na podání námitek. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 144/11.2020 přijato 
 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo nebo 
pracovní smlouvy na práce spojené s řízením a dohledem stavby 
„Komunikace vč. inž. sítí v k.ú. Hořiněves“ na dobu provádění stavebních 
prací. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 145/11.2020 přijato 
 

 
10. Návrh na schválení povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě 

ZŠ Hořiněves. V tomto školním roce chybí pouze jeden žák, tak aby ZŠ již 
nebyla podlimitní.  

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s udělením výjimky z nejnižšího 
počtu žáků ve třídě základní školy na školní rok 2020-2021. Případné 
dofinancování nákladů se bude řídit skutečnou potřebou vzniklých propadů 
na úhradu potřebných úvazků pracovníků základní školy. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 146/11. 2020 přijato 
 

11. Návrh na schválení Řádu veřejného pohřebiště. 
 Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Hořiněves ve smyslu § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště pro veřejné pohřebiště v Hořiněvsi na p.č.126 a veřejné 
pohřebiště v Žíželevsi na parc.č.66. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 147/11. 2020 přijato 
 

12. Návrh na zvýšení příspěvku na narozené dítě z 1000,- Kč na 2000,- Kč s 
trvalým pobytem v obci Hořiněves. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zvýšením příspěvku na narozené 
dítě z 1000,- Kč na 2000,- Kč s trvalým pobytem v obci Hořiněves. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 148/11. 2020 přijato 
 
 

13. Informace: z realizace projektů, Vítání občánků, Vítání sv. Martina, 
preventivní opatření COVID, bytovky malování, indikátory, vodoměry, 
úklid, výsadba zeleně, cesta Frantov, tůně spolupráce s ČSOP – práce 
Veolia, Odpady info. 
 
14. Diskuse, závěr 
 
 
Zápis zapsala: Helena Pavlíková 
Závěr jednání: 18:58 

       Jana Kuthanová,  
       starostka obce                                                                                             
 
Ověřovatelé: 
 
 Vítězslav Hátle 
 

 ……………………………… 
      Martin Snížek 
  
………………………………      
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