
Usnesení 

6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves 

konaného dne 23. září 2019, od 17:30 hod. 

 

Přítomni: Jana Kuthanová, Renata Festová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Josef 

Hušek, Aleš Černý, Martin Snížek 

Omluveni: Vítězslav Hátle, Vojtěch Jonáš 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s volbou orgánů jednání a s návrhem 
programu jednání. Zapisovatel: p. Renata Festová, ověřovatelé: p. Josef 
Hušek, p. Helena Pavlíková 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 77/6. 2019 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých 
zasedání. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0       

 Usnesení č. 78/6. 2019 přijato 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu Obce 

Hořiněvsi za období 1-8/2019  

Příjmy: 16.162.495,41 Kč;  

Výdaje: 11.772.156,97 Kč.   

Dále bere na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 3 ve výši 

1 162.225,- Kč. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Usnesení č. 79/6.2019 přijato 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se stanovením poplatkem na pokrytí 

dofinancování dotace na provoz Mikrojeslí Hořiněves ve výši 50,- 

Kč/dítě/den od 1. 1. 2020. 

  Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Usnesení č. 80/6.2019 přijato 

 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zápis s dílčího přezkoumání 
hospodaření obce Hořiněves za rok 2019. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 81/6.2019 přijato 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s definováním plochy pod ozn. „SX 
plochy smíšené obytné – se specifickým využitím“ pro lokalitu zv. Pazderna 
p.č. p.č. 691,695,694,692,693 v k.ú. Hořiněves  za předpokladu: 
- naplnění usnesení z minulého zasedání – č. usnesení 70/4.2019 jehož 
předmětem je požadavek zachování navržených obytných ploch ve stávajícím 
územním plánu, ve vlastnictví obce Hořiněves v maximální míře. 
- bez nutnosti investice do infrastruktury k plánovaným zařízením ze strany 
obce tzn. např. vodovod, komunikace, plyn apod. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 82/6.2019 přijato 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje pravidla pro Mimořádnou podporu 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí s trvalým pobytem v Obci Hořiněves 
od 3 do 15 let ve školním roce 2019/2020 (viz příloha tohoto usnesení). 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 83/6.2019 přijato 
 

 Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí příspěvku na zpracování 
PD na projekt pro provedení stavby (DPS) na opravu krovu a střešního pláště 
lodi a presbyteria Kostela sv. Mikuláše v obci Žíželeves v maximální výši 100 
tis. Kč.  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 84/6.2019 přijato 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje nabytí nemovitostí p.č. 91/3 , 91/1 
v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu těchto pozemků.  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 85/6.2019 přijato 
        Jana Kuthanová  

         starostka obce 

        

 

 



Příloha č.1 /6. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konané dne 23. září 2019  

 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO 

VOLNÝ ČAS DĚTÍ s trvalým pobytem v Obci Hořiněves OD 3 DO 15 LET   

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. 

Zastupitelstvo Obce Hořiněves schválilo usnesením č. 83/6.2019 pravidla pro 

mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 3 do 15 let 

/případně do ukončení povinné školní docházky/ s trvalým pobytem v obci 

Hořiněves ve školním roce 2019/2020.  

Z rozpočtu Obce Hořiněves bude rozděleno max. 100000,- Kč formou darů v 

maximální výši 1000 Kč/dítě/školní rok. 

PRAVIDLA  

- zákonný zástupce (zákonným zástupcem se v tomto případě rozumí rodič, 

opatrovník, pěstoun, popř. jiná osoba jednající za dítě) předloží řádný doklad o 

zaplacení pravidelné volnočasové aktivity dítěte s trvalým pobytem v obci 

Hořiněves vybraného subjektu (sportovní klub, kulturní spolek, škola aj.), který je 

registrován a provozuje svou činnost po dobu min. jednoho roku ke dni předložení 

dokladu. 

- příspěvek bude poskytnut do maximální výše 1000,- Kč/dítě/školní rok, na 

základě podpisu darovací smlouvy mezi obcí – dárce a obdarovaným tj. zákonný 

zástupce dítěte. 

- pokud bude uhrazená finanční částka za volnočasovou aktivitu nižší než 1000,- 

Kč/dítě/školní rok bude darována částka v plné výši předloženého dokladu. 

- vztahuje se na volnočasové aktivity realizované ve školním roce 2019/2020. 

- na poskytnutí mimořádné podpory není právní nárok. 

 

 

V Hořiněvsi dne 25.9.2019   Jana Kuthanová, starostka obce 
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