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Usnesení - 3. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 23.4.2019.
Přítomni: Jana Kuthanová, Renata Festová, Helena Pavlíková, Petr Černý,
Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Vojtěch Jonáš, Martin Snížek
Omluveni: Aleš Černý
Hosté:
Začátek jednání: 17:00 hod.
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 rozpočtového opatření 2019
4.
Návrh na schválení účetní uzávěrky obce za rok 2018
5.
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
6.
Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ Hořiněves a návrh na rozdělení
zisku – návrh převod do rezervního fondu
7.
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
8.
Delegování na VH Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
9.
Delegování na VH Vodovody a kanalizace, Hradec Králové, a.s.
10. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 108/3, 401/4 v k.ú. Hořiněves –
nabídka Státní statek Jeneč
11. Informace o schválení žádosti o dotaci na zřízení Mikrojeslí v obci
Hořiněves
12. Návrh na schválení smlouvy o sdružení prostředků na společnou
jednotku požární ochrany s obcí Vrchovnice, Benátky
13. Nabídka služby sociální rehabilitace pro osoby s omezením ze
zdravotního důvodu – Handic-UP! z.ú.
14. Rekonstrukce ZŠ tělocvična – návrh na schválení přijetí dotace
15. Názvosloví pro digitální katastrální mapu, k.ú. Žíželeves a Želkovice
16. 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
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
17.

Diskuse, závěr
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Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo z přítomných program
nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke
každému bodu jednotlivě. Zápis z 2. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s volbou orgánů jednání a s návrhem
programu jednání. Zapisovatel: p. Helena Pavlíková, ověřovatelé: p. Petr
Černý a p. Josef Hušek.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 47/3. 2019 přijato
Kontrola usnesení z minulých zasedání: přijatá usnesení z 19. zasedání:
Usnesení č. 267/19.2017 – pozemek č. 497 v k.ú. Hořiněves /cesta přes
statek/, žádost byla podána, zatím není ze strany SPÚ vyřízena – dnes na
jednání v bodě 7., Usnesení z 20. zasedání ze dne 11. 12. 2017: nesplněno
č.280/20.2017 prodej Avia. Usnesení z 23. zasedání: nesplněno usnesení č.
326/23.2018 – vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.477/38 v k.ú.
Hořiněves, usnesení č. 21/1.2018 se průběžně plní takto:
- Učebny ZŠ Hořiněves – splněno, dotace ve výši 3.182.952,58 Kč
připsána na účet u ČNB dne 29. 1. 2019, nezpůsobilé výdaje ve výši
5.376,05 Kč – mikrovlnná trouba. - splněno
Před realizací
- Chodníky, rybníček Želkovice – v řešení rozsah zakázky
- LBK 5 Pod Bažantnicí – k Sendražicím – realizace zahájení 8. 3. 2019,
ukončení 30. 11. 2019 – zahájeno, provedena oplocenka
- Výsadba od Bažantnice k Máslojedům – proběhlo podzim 2018 –
následná péče
- Územní plán – v realizaci
Před vydáním stavebního povolení:
- Inženýrské sítě Špuk 10 parcel – PD NN Matex s.r.o. – objednatel ČEZ
a.s. – připravuje se VŘ
- Autobusová zastávka U SILNICE II/325 na parc.č.420/7, 440/19, st.
150, 433/2 v k.ú. Hořiněves – bez vydání SP, podána žádost o dotaci,
proběhlo VŘ na dodavatele stavby – realizace květen 2019
Před dokončením PD
- Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves
- Vodovod, VO ulice směr Frantov – před rekonstrukcí místní komunikace
- Vodovodní řád bazén Hořiněves – územní souhlas
Před zadáním PD nebo realizace – návrh
- Rekonstrukce VO, prodloužení kanalizace a chodníku k čp.64, případně
dle stanoviska DI Policie ČR přechod pro chodce Žíželeves – probíhá
jednání s projektanty, očekáváme nabídku na zpracování PD
- Rekonstrukce/oprava bazénu Hořiněves – zahájeno jednání s
projektanty
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- Rekonstrukce ZŠ tělocvična – topení, osvětlení, podlaha – podána žádost
o dotaci, potvrzena dotace – připravujeme VŘ – záměr realizace 7,8/2019
- Rekonstrukce hygienického zázemí 2 třídy ZŠ – proběhne o jarních
prázdninách - splněno
- Rekonstrukce vytápění MŠ – tepelné čerpadlo
- ČOV Oú, MŠ – ČOV Oú – očekáváme nabídku na zpracování PD
- Hrázka Žíželeves po KPÚ – nejsou ukončené KPÚ – čekáme na zapsání
Usnesení z 2. zasedání ze dne 31.1.2019: přijato usnesení 31-36/2.2019,
usnesení 31-35 splněna, 36 – čekáme na výsledky dotačního řízení, 37 – 46
splněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění usnesení z minulých
zasedání.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: č.48/3. 2019 přijato,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje a bere na vědomí provedení
rozpočtového opatření č.1.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: č. č.49/3. 2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje účetní uzávěrku obce Hořiněves za
rok 2018. (příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztrát za rok 2018).
Hospodářský výsledek: 4 970 102,96 Kč
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 50/3.2019 přijato
Příjmy za období 1-12/2018: 16.469.602,90 Kč
Výdaje za období 1-12/2018: 15.436.226,34 Kč
Hospodaření obce skončilo v r. 2018 s přebytkem
ve výši 1.033.376,56 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že návrh
závěrečného účtu Obce Hořiněves za rok 2018 byl vhodným způsobem
zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáním, nebyly k němu uplatněny
připomínky, zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
(příloha č. 2, Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2018)
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 51/3.2019 přijato
Návrh usnesení :
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Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o výsledku
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Hořiněves za rok 2019.
Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2018 :
Náklady: 5.755.768,37 Kč. Výnosy: 5.755.788,76 Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním: 124,72 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a výši hospodářského výsledku
a doporučuje převést částku 124,72 Kč do rezervního fondu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 52/3. 2019 přijato
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku do vlastnictví obce – pozemky pod veřejnou
komunikací p.č.446,495,496,498 v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 53/3. 2019 přijato,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku do vlastnictví obce – pozemky pod veřejnou
komunikací p.č.497 v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č.54/3.2019 přijato
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866 dne 6. 2019 p. Janu Kuthanovou, p.Martina
Snížka, p. Josefa Huška a p. Vítězslava Hátle.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 55/3. 2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu
Vodovody a kanalizace, Hradec Králové, a.s. starostku obce p. Janu
Kuthanovou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 56/3.2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s odkoupení pozemku p.č. 108/3,
401/4 v k.ú. Hořiněves – nabídka Státní statek Jeneč dle ceny znaleckého
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posudku ve výši 61 860,- Kč a pověřuje starostku obce Janu Kuthanovou
podpisem smlouvy.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 57/3.2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí schválení žádosti o dotaci na
zřízení Mikrojeslí v obci Hořiněves, maximální způsobilé výdaje činí 2 884
132,44 Kč, realizace od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Zastupitelstvo obce
Hořiněves souhlasí s realizací a pověřuje starostku obce podpisem právního
aktu o poskytnutí dotace a realizací projektu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 58/3. 2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvy o sdružení prostředků na
společnou jednotku požární ochrany s obcí Vrchovnice a Benátky.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 59/3. 2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves neschvaluje využití nabídku služby HandicUP! z.ú.
Pro: 8 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/3. 2019 přijato
Rekonstrukce ZŠ tělocvična – topení, osvětlení, podlaha, vybavení potvrzena dotace – připravujeme VŘ – záměr realizace 7,8/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 61/3. 2019 přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje názvosloví pro digitální katastrální
mapu v katastrech Žíželeves a Želkovice
Pro 8, Proti: 0, Zdržel se:0
Usnesení č. 62/3.2019 přijato
Závěr jednání: 19:44
Jana Kuthanová
starostka obce

