Informace o konání 21. zasedání
zastupitelstva obce Hořiněves
Obecní úřad Hořiněves v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, informuje o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

Datum: 16.5.2022 /pondělí/ od 17,00 hod.
Místo konání: Hankův dům čp.10 Hořiněves
Program:

1. Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání

3. Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
4. Kontrola usnesení z minulých zasedání
5. Návrh na schválení účetní uzávěrky obce za rok 2021
6. Návrh na schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
7. Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ Hořiněves za rok 2021
8. Návrh na schválení nesouhlasu s omezováním ze strany odboru
památkové péče MMHK s možností realizace FVP panelů na
soukromých objektech v k.ú. Hořiněves v souvislost s KPZ Bojiště
1866
9. Žádost společnosti Vantage Towers vybudovat na k.ú. Hořiněves p.č.
novou základnovou stanici Vodafone – pronájem/prodej p.č.762
(biokoridor), 327/2 (vedle místa kde stál vodojem)
10. Návrh na přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje
11. Seznámení se s návrhy záměru na prodej parcel v lokalitě Špuk II,
Hořiněves
12. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml.
8800102298_1/VB/P, s GasNet, s.r.o.,: „PREL, Hořiněves,
Plynovod a přípojka, číslo stavby: 8800102298“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 264,56
m, pozemky parc. č. 94/1, parc. č. 402/18, parc. č. 402/19, parc. č.
402/37, parc. č. 447/1, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú.
Hořiněves
13. Návrh na schválení dotace pro SDH Hořiněves ve výši 20000,- Kč na
vybavení družstva mladých hasičů
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14. Návrh České pošty a.s. – Pošta Partner, nabídka odkupu nemovitosti
čp.89
15. Žádost o poskytnutí finanční příspěvku na bezplatnou Občanskou
poradnu v Hořicích – Oblastní charita Dvůr Králové
16. Žádost o podporu Domova sv. Josefa v Žirči
17. Delegace na Valnou hromadu Vodovody a Kanalizace HK
18. Delegace na Valnou hromadu Mikroregion obcí Památkové zóny
1866
19. Žádost Obecný záje, z.ú. o finanční podporu /dar/ ve výši 50.000,Kč
20. Návrh na zpracování projektové dokumentace: Hořiněves – adaptace
bytu správce MŠ na prostor pro dětskou skupinu – studie, PD pro
ÚŘ, ST povolení včetně provedení stavby
21. Projednání ukončení smlouvy o nájmu p.č. 328/15 v k.ú. Želkovice
22. Různé, diskuze
Jana Kuthanová, starostka obce
Vyvěšeno dne : 9.5.2022
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