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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 24. 10. 2016. 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle, 
Otakar Rejfek, Milan Novák, Josef Hušek, Jan Hojda, Petr Černý 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s volbou orgánů jednání a s návrhem 
programu jednání. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 174/13.2016 přijato 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 
předchozího zasedání. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 175/13. 2016 přijato 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-9/2016  
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 176/13.2016 přijato 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016 dle 
přílohy č. 1. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 177/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí znalecký posudek 
č.4451/231/2016  a pověřuje starostku obce k jednání s Českou obcí 
sokolskou se snahou o maximální možné snížení ceny, výsledek jednání 
předloží na dalším jednání zastupitelstva obce. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 178/13. 2016 přijato 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na 
pozemky  p.č.328/19 (výměra 31 m2), ostatní plocha, p.č. 328/20 (výměra 83 
m2), ostatní plocha dle předložené nabídky p. Oláhové Ireny, Želkovice čp.17 
za cenu 6.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy kupní dle této 
nabídky. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 179/13. 2016 přijato 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením  smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku, č. smlouvy 3001991614 na pozemek p.č.480/8, trvalý 
travní porost, v k.ú. Jeřičky  s Českou republikou – Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 180/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání (na dobu neurčitou) dle předložené nabídky 
MUDr. Marcely Tomkové za cenu  3.500,- Kč/měsíc  bez služeb, a pověřuje 
starostku podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (na 
dobu neurčitou) s MUDr. Marcelou Tomkovou, bytem Hořiněves čp. 140. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 181/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace na akci Zastávka II/325 v obci Hořiněves včetně 
infrastruktury s a.s. Pudis, Praha 10 a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy.  
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 182/13.2016 přijato 
 
ZO souhlasí s odkoupením pozemku oddělenému od parcely č. 430/6 v k.ú. 
Hořiněves (za zastávkou BUS) za cenu dle znaleckého posudku, případně za 
cenu po odborném vyjádření – posouzení stanovení ceny obvyklé a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy kupní. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 183/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí aktualizaci Plánu společných 
zařízení k.ú. Žíželeves a Želkovice. ZO ukládá starostce obce zorganizovat 
jednání ve věci Lokálního biocentra LBC 1 k.ú.  Želkovice se všemi vlastníky 
dotčených pozemků za účasti SPÚ odbočky HK, zpracovatele dokumentace 
PÚ a dotčených orgánů státní správy s výstupem jednání bude seznámeno 
zastupitelstvo na dalším zasedání.  
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 184/13. 2016 přijato 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje aktualizaci Plánu společných 
zařízení k.ú. Jeřičky. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 185/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 
5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů Zadání Územního plánu Obce Hořiněves. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 186/13. 2016 přijato 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na zpracování nového Územního plánu obce Hořiněves, a jmenuje 
komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, 
Festová Renata, Hojda Jan, Černý Petr. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 187/13. 2016 přijato 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti na dotaci do 
programu : Podpora územně plánovacích dokumentací obcí na rok 2017, na 
projekt zpracování Územního plánu obce Hořiněves. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 188/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zvýšením jednorázového 
příspěvku při narození dítěte s trvalým bydlištěm v obci Hořiněves /včetně 
místních částí/ na 1.000,- Kč formou finančního daru prostřednictvím 
založením prvního vkladu /ERA První konto/ u Poštovní spořitelny a.s. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 189/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s poskytnutím kalendáře 
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017 do každé domácnosti, 
kde žije alespoň jeden občan s trvalým bydlištěm v obci Hořiněves /včetně 
místních částí/. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 190/13. 2016 přijato 
 
 



4 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s pořízením CAS 20, za předpokladu 
prodeje současné techniky, zastupitelstvo souhlasí se zahájením průzkumu 
trhu ve věci prodeje současné techniky: Tatra 815, a ukládá starostce obce a 
veliteli jednotky V. Bouzovi návrhy předložit do příštího zasedání 
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním Zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení na pořízení CAS 20. a jmenuje  
hodnotící komisi: J. Kuthanová, Josef Hušek, Václav Bouz, Petr Černý a 
Vítězslav  Hátle. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 191/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z programu Královéhradeckého kraje: Podpora hasičské techniky pro obce 
s JPO na projekt CAS 20 pro JSDH Obce Hořiněves. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 192/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zpracováním projektové 
dokumentace stavby pro územní řízení: „Drobné obslužné zařízení pro 
jednotku dobrovolných hasičů“, souhlasí s předloženou nabídkou p. Ing. 
arch. Kapitoly a souhlasí s umístěním stavby dle předložené situace. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 193/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s žádosti o dotaci do Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2017 – Rekonstrukce 
chodníků.  
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 194/13. 2016 přijato 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s rekonstrukcí bytových prostor 
v budově ZŠ pro účely učeben IT a přírodovědné. Starostce obce ukládá 
zajistit zahájení zpracování projektové dokumentace 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2  
Usnesení č. 195/13. 2016 přijato 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s bezplatným převzetí objektů čerpací 
stanice, chlorovny a vodní zdroj/, vše na pozemcích obce st.č. 168,163 a 
p.č.278/11 v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku obce podpisem dokumentu 
o převzetí. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 196/13. 2016 přijato 
 

 

Zápis zapsala: H. Pavlíková 

 
 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

Jan Hojda 
 
………………………………… 
 
Milan Novák 
 
 
………………………………...                                                        
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sejmuto: 
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