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Zápis - 14. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 18. 3. 2021.
Přítomni: Jana Kuthanová, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Vojtěch Jonáš, Aleš
Černý, Petr Černý, Helena Pavlíková, Martin Snížek, Josef Hušek
Omluveni:
Hosté:
Začátek jednání: 16:00
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 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2019975/VB/01 Hořiněves, p. č. 271/2 – kabel NN
4. Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1-2021 a návrh na uzavření
smlouvy o užívání pozemku pro umístění, provozu, servisu případně
obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších
služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních
služeb nabízí a je oprávněn je poskytovat
5. Návrh na odpuštění platby nájmu včetně služeb nebytových prostor
Kadeřnictví Hořiněves provozovatel za období od 12/2020 a dále po
dobu uzavření z důvodu nařízení vlády.
6. Návrh na uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů
včetně všech příloh č.1,2,3 – návrh Marius Pedersen a.s.
7. Návrh na odkoupení části pozemku p.č. 402\36 v k.ú. Hořiněves
8. Odsouhlasení více práce – kanalizační přípojky stávající a nové
k novým parcelám – Špuk Velký kus.
9. Různé, diskuze
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo jiný z přítomných program
nedoplnil, zastupitelé doplněný program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat
ke každému bodu jednotlivě. Zápis z 13. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Renata
Festová. Ověřovatelé: p. Helena Pavlíková, p. Martin Snížek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje program jednání a jako zapisovatele
p. Renata Festová a ověřovatelé: p. Helena Pavlíková, p. Martin Snížek
Pro: 9 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 172/14.2021 přijato
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2. Kontrola usnesení z minulých zasedání:
- Zasedání č.13 ze dne 17.2.2021, přijata usnesení č. 162 – 171,
nesplněno usnesení č. 168 – podpis smlouvy EKO-KOM a.s., se sídlem Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
nesplněno usnesení č.169 - TJ Sokol Hořiněves, spolek - podpis veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
- Zasedání č. 10 ze dne 17. 6. 2020:
Přijato usnesení č. 128-135. Usnesení č. 130 – pozemky v k.ú. Žíželeves od
Státního statku Jeneč – ještě v řešení cena pozemků
- Zasedání č. 8 ze dne 24.2.2020: přijata usnesení č. 108 /studie revitalizace části
území sportovního areálu – stávající bazén/, č. 109 /rekonstrukce stánku
občerstvení sportovní areál Hořiněves/- průběžně plněno, dnes v bodě různé
další info, č. 110 ČSOP Smiřice - realizaci prvků environmentální výchovy,
dotace nebyla přidělena, zažádáno u Veolie o dar, dle dohody ČSOP a Veolie –
Veolie provede na vlastní náklady t.r., změna bude dotace dle info ČSOP
- Zasedání č. 7 ze dne 9. 12. 2019: usnesení č. 97 – MŠ Hořiněves – bývalý byt trvá
- Zasedání č. 6 ze dne 23. 9. 2019: usnesení č. 84 příspěvek na PD Kostel
Žíželeves – oprava krovu a střešního pláště lodi a presbyteria v max. výši 100 tis.
Kč – dle sdělení vikariátní techničky PD hotova, dotace pro letošní rok na
realizaci nebyla dle sdělení vikariátní techničky přidělena, přesto proběhne VŘ a
pravděpodobně i začátek realizace v tomto roce, žádost o příspěvek na PD
zatím nepřišla, přesto zařazeno do návrhu rozpočtu 2021.
- Zasedání č. 4 ze dne 15. 7. 2019: usnesení č. 73 nádrž Želkovice trvá.
- Zasedání č. 20 ze dne 11. 12. 2017: nesplněno č. 280 prodej Avia
- Zasedání č. 23. nesplněno usnesení č. 326 – vyhlášení záměru prodeje pozemku
p. č.477/38 v k.ú. Hořiněves.
- Zasedání č. 1 ze dne 14. 11. 2018 usnesení č. 21 se průběžně plní takto:
-

Před realizací
Rybníček - nádrž Želkovice – před zadáním PD
Územní plán – v realizaci
Inženýrské sítě Špuk 10 parcel – PD NN Matex s.r.o. – objednatel ČEZ
a.s. – vy soutěženo, připravena SoD – realizace 10.2020 – 05.2021 – práce
probíhají, předpoklad ukončení realizace 05/2021 trvá.
Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves – před podáním žádosti o
SP.
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- Vodovod,VO ulice směr Frantov – hotovo, všechny podklady pro
kolaudaci doloženy, po kolaudaci převod majetku na VaK a.s. HK
- Vodovodní řád bazén Hořiněves – územní souhlas, připraveno
k realizaci, souvisí se schválením pořízení studie rekonstrukce objektu
bazénu –provedeno zaměření, mapujeme situaci ohledně možné dotace
na tuto investiční akci, zadána studie rekonstrukce nádrže, posezení
venkovní u sokolovny, parkovací stání pro 3 karavany, dětské hrací prvky,
solární sprchy
-

-

Před zadáním PD nebo realizace – návrh
Rekonstrukce VO, prodloužení kanalizace a chodníku k čp. 64, proběhlo
spolu s realizací rekonstrukce II/325 v intravilánu obce Žíželeves,
zapracovává se PD pro SP – nyní hotovo geodetické zaměření, návrh
polohového a výškového uspořádání chodníku. Kanalizace bude
ukončena u č.p. 66 /dále vzhledem k výškovým polohám a umístění
zařízení pro čištění u dotčených RD není možné bez přečerpání napojení
na kanalizaci/
Rekonstrukce/oprava bazénu Hořiněves – viz výše, dnes vizualizace
Rekonstrukce vytápění MŠ – tepelné čerpadlo, bez pokroku
ČOV Oú, MŠ – ČOV Oú – očekáváme nabídku na zpracování PD
Hrázka Žíželeves po KPÚ – napsat dopis na SPÚ – o PD

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění usnesení z minulých
jednání.
Pro: 9 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 173/14.2021 přijato

3.

Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2019975/VB/01 Hořiněves, p. č. 271/2 – kabel NN
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019975/VB/01 Hořiněves, p. č.
271/2 – kabel NN, a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 174/14. 2021 přijato

4.

Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1-2021 a návrh na uzavření smlouvy o
užívání pozemku pro umístění, provozu, servisu případně obměny automatu
sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které
provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí a je
oprávněn je poskytovat.
10.3.2021 přišla jedna obálka, která je připravena k otevření a kontrole.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavření smlouvy o užívání
pozemku a to p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves pro umístění, provozu, servisu
případně obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování
dalších služeb, které provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních
služeb nabízí a je oprávněn je poskytovat s firmou Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 175/14. 2021 přijato
5.

Návrh na odpuštění platby nájmu včetně služeb nebytových prostor
Kadeřnictví Hořiněves provozovatel za období od 12/2020 a dále po dobu
uzavření z důvodu nařízení vlády. Na základě žádosti paní Moniky Polákové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s odpuštění platby nájmu včetně
služeb nebytových prostor Kadeřnictví Hořiněves - provozovatel Monika
Poláková OSVČ IČ 45557195 za období od 12/2020 a dále po dobu
uzavření z důvodu nařízení vlády.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 176/14.2021 přijato

6.

Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů včetně všech příloh č.1,2,3 –
návrh Marius Pedersen a.s.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením
předložené dohody o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh
č.1,2,3 a návrhu Plné moci s firmou Marius Pedersen a.s., a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 177/14.2021 přijato

7.

Návrh na odkoupení části pozemku p.č. 402/36 v k.ú. Hořiněves
Jedná se o pozemek související se stavbou „Komunikace vč. inž. sítí v k.ú.
Hořiněves“ 10 parcel Špuk - Velký kus.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves pověřuje starostku obce
podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9 , Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 178/14.2021 přijato

8.

Odsouhlasení více práce – kanalizační přípojky stávající a nové k novým
parcelám – Špuk Velký kus. Přípojky nebyly součástí VŘ, z důvodu, že v PD
byly navázány na splaškovou kanalizaci, která se nerealizuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s provedením více prací pro stávající
4 čísla popisná a pro nové parcely v celkové výši 327.081,47 Kč bez DPH.
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Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 179/14. 202 přijato
9.

Různé, informace, diskuze :
- Kostel sv. Mikuláše Žíželeves: Souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru vydán, PD zpracována, dotace nebyla schválena, přesto
proběhne VŘ na realizaci
- „Hořiněves, úpravy v prostoru autobusové zastávky“ – nabídka na
zpracování PD stavby
- Rekonstrukce fotbalového hřiště Hořiněves, částečná rekonstrukce –
nabídky na zpracování PD, předběžná kalkulace ceny za realizaci
- vizualizace prostor u sokolovny včetně požární nádrže
- rekonstrukce, oprava schodiště vchodu sokolovny a prostoru před
sokolovnou
- FTV bytovka, kotelna
- chodníky - zadána PD Žíželeves, dokončení Želkovice

Zápis zapsala: Renata Festová
Závěr jednání: 18:20

Ověřovatelé:
Helena Pavlíková
………………………………

Martin Snížek
………………………………

Jana Kuthanová,
starostka obce
Jana
Kuthanová

Digitálně podepsal Jana
Kuthanová
Datum: 2021.04.22
08:54:11 +02'00'

