Informace o konání 3. zasedání
zastupitelstva obce Hořiněves
Pozvánka
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 3. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

Datum: 23.4.2019 /úterý/ od 17,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost - Hankův dům čp.10
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Návrh na schválení rozpočtového opatření 2019
Návrh na schválení účetní uzávěrky obce za rok 2018
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ Hořiněves a návrh na rozdělení
zisku – návrh převod do rezervního fondu
Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného
majetku do vlastnictví obce – pozemky pod veřejnou komunikací
p.č.446,495,496,498 v k.ú. Hořiněves
Delegování na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Delegování na VH Vodovody a kanalizace, Hradec Králové, a.s.
Návrh na odkoupení pozemku p.č. 108/3, 401/4 v k.ú. Hořiněves –
nabídka Státní statek Jeneč
Informace o schválení žádosti o dotaci na zřízení Mikrojeslí v obci
Hořiněves
Návrh na schválení smlouvy o sdružení prostředků na společnou
jednotku požární ochrany s obcí Vrchovnice, Benátky
Nabídka služby sociální rehabilitace pro osoby s omezením ze
zdravotního důvodu – Handic-UP! z.ú.
Informace o postupu zpracování PD Drobné obslužné zařízení pro
JSDH Žíželeves, Informace o postupu zadání PD Rekonstrukce VO,
prodloužení kanalizace a chodníku k čp.64, případně dle stanoviska
DI Policie ČR přechod pro chodce Žíželeves, Realizace stavby R 178
– Cesta HC9, LBK 1, LBK5 v k.ú. Hořiněves a Vrchovnice – Cesta
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podél farmy, včetně 2 biokoridorů, a další projekty dle informací
zpracovatelů PD, Informace o projektu Revitalizace zeleně v DSO
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 – část na k.ú. Hořiněves
15.

Diskuse, závěr
Jana Kuthanová, starostka obce
Digitálně podepsal
Jana
Jana Kuthanová
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