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Zápis 
18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2021. 

 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Vojtěch Jonáš, Petr Černý, Martin Snížek, Josef 
Hušek,  
Omluveni: Helena Pavlíková, Vítězslav Hátle 
Hosté:   
Začátek jednání: 17:30 
 

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. Vyhodnocení záměru č.3/2021 – pozemek p.č.477/38 v k.ú. 

Hořiněves 
3. Vyhodnocení záměru č.4/2021 – pacht pozemků v k.ú. Želkovice, v 

k.ú. Žíželeves 
4. Návrh na vyhlášení záměru č.5/2021 – p.č. 677,692 v k.ú. Žíželeves 
5. Návrh na poskytnutí dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek, výměna 

střešní krytiny objekt sokolovna – hlavní budova 
6. Seznámení s PD – chodník Žíželeves 
7. Seznámení z dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2021 
8. Návrh na zadání zpracování PD rekonstrukce komunikace v centru 

obce – zastávka, rekonstrukce vodního toku, zeleň 
9. Návrh na podání žádosti o dotaci – workoutové a dětské hřiště u 

sokolovny Hořiněves 
10. Návrh na schválení Smlouvy o upsání akcií – VAK HK, a.s. 
11. Návrh lampy VO  u kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi 
12. Smlouva KHK – pozemky pod komunikací II.tř. Hořiněves, 

Žíželeves 
13. Návrh Smlouvy o spolupráci – SMS ČR – účast na projektu – 

pořízení elektronické úřední desky 
14. Informace k akci „Komunikace vč. Inž. sítí 10RD Hořiněves“ 
15. 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 ze 17. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
 

1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Festová 
Renata. Ověřovatelé: p. Josef Hušek, p. Aleš Černý 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje zapisovatele p. Pavlíková Helena a 
ověřovatelé zápisu p. Josef Hušek, p. Martin Snížek 
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Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 207/18.2021 přijato 
 
Dostavil se pan Martin Snížek – v čase 17,37 hod. 

 
2. Vyhodnocení záměru č.3/2021 – pozemek p.č.477/38 v k.ú. Hořiněves 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě předložené žádosti – nabídky ve 
smyslu vyhlášeného záměru č. 3/2021 schvaluje uzavření kupní smlouvy o 
prodeji pozemku p.č.477/38 v k.ú. Hořiněves s paní Andreou Vojtěchovou, 
Úprkova 249/81, 500 09 Hradec Králové za kupní cenu ve výši 3000 Kč, a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 208/18.2021 přijato 
 

3. Vyhodnocení záměru č.4/2021 – pacht pozemků v k.ú. Želkovice, v k.ú. 
Žíželeves 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě předložené žádosti – nabídky ve 
smyslu vyhlášeného záměru č. 4/2021 schvaluje uzavření pachtovní smlouvy 
o pachtu pozemků : 

katastrální území pp.č.     
obhospodařovaná 
výměra  

      Želkovice 510 
  

4632 
 

 

523 
  

3605 
 

 

514 
  

227 
 

 

530 
  

306 
 

 

518 
  

298 
 

 

520 
  

2113 
 

 

529 
  

1862 
 Žíželeves 1071 

  

265 
 

 

971 
  

2836 
 

 

1030 
  

8931 
 

 

1038 
  

2796 
 

 

1002 
  

3385 
 

 

1065 
  

2821 
 

      

    

34077 m2 

 
s panem Petrem Černým, Želkovice čp.9, 503 03 Smiřice, za cenu ve výši 
6.000 Kč/ha/rok, a pověřuje starostku obce podpisem pachtovní smlouvy. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 
Usnesení č. 209/18.2021 přijato 
 
Dorazil pan Vojtěch Jonáš - v čase 17,44 hod.  
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4. Návrh na vyhlášení záměru č.5/2021 – p.č. 677, 692 v k.ú. Žíželeves 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vyhlášením 
záměru č.5/2021 – pacht pozemků p.č. 677, 692 v k.ú. Žíželeves, 
s podmínkou pachtu max. 2 roky z důvodu realizace prvku Plánu společných 
zařízení po Komplexních pozemkových úpravách. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 210/18.2021 přijato 
 

5. Návrh na poskytnutí dotace TJ Sokol Hořiněves, spolek, výměna střešní 
krytiny objekt sokolovna – hlavní budova 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 
400.000,- Kč, a pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
dotace s TJ Sokol Hořiněves, spolek, na akci  výměna střešní krytiny objekt 
sokolovna – hlavní budova. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 211/18.2021 přijato 

 
6. Seznámení s PD – chodník Žíželeves 
 Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hořiněves se seznámilo s PD Chodník podél 
komunikace II.třídy Žíželeves včetně odvodnění, souhlasí s realizací v roce 
2022 a podáním žádosti o dotaci. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 212/18.2021 přijato 
 
7. Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2021 – nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky 
 Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 213/18.2021 přijato 

 

8. Návrh na zadání zpracování PD rekonstrukce komunikace v centru obce – 
zastávka, rekonstrukce vodního toku, zeleň 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením 
smlouvy na  zpracování PD rekonstrukce komunikace v centru obce – 
zastávka, rekonstrukce vodního toku, zeleň, včetně vyjádření DOSS a 
správců inž. sítí. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 214/18.2021 přijato 
 

9. Návrh na podání žádosti o dotaci – workoutové a dětské hřiště u sokolovny 
Hořiněves 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci na realizaci prvků workoutové a dětské hřiště u sokolovny 
Hořiněves na p.č.86/1 v k.ú. Hořiněves a dále na obnovu hřiště na Čechovce 
v obci Žíželeves.  

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 215/18.2021 přijato 
 

10. Návrh na schválení Smlouvy o upsání akcií – VAK HK, a.s. 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o 
upsání kmenových akcií v počtu 121 kusů na jméno, které budou vydány 
v listinné podobě s obchodní společností Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s., souhlasí v souladu s ust. 19 a  29 a 478 zákona č.90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích vložit svůj nepeněžitý vklad /Vodovod I 
Hořiněves/do majetku obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s.. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 216/18.2021 přijato 
 

11. Návrh lampy VO  u kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje osazení VO 
k cestě na hřbitov v Žíželevsi p.č. 575/1 v k.ú. Žíželeves lucernou - těleso 
svítidla a vrchní kryt z plastu a plastového sloupu s ocelovým jádrem. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 217/18.2021 přijato 

 
12.  Smlouva KHK – pozemky pod komunikací II.tř. Hořiněves, Žíželeves 

 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje bezúplatný převod pozemků mezi 
obcí Hořiněves a Královéhradeckým krajem  
Královéhradecký kraj (dárce) převede z LV 306 v k.ú. Hořiněves a z LV 336 
v k.ú. Žíželeves do vlastnictví obce Hořiněves (obdarovaný):  

 p.p.č. 420/18 o výměře 176 m2, ostatní plocha - jiná plocha  
v k.ú. Hořiněves  

 p.p.č. 566/4 o výměře 251 m2, ostatní plocha - jiná plocha  
 p.p.č. 566/5 o výměře 95 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace  
 p.p.č. 566/6 o výměře 150 m2, ostatní plocha - jiná plocha  
 p.p.č. 566/7 o výměře 141 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace  
 p.p.č. 566/8 o výměře 166 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace  
 p.p.č. 566/9 o výměře 71 m2, ostatní plocha - jiná plocha  
 p.p.č. 566/10 o výměře 26 m2, ostatní plocha - jiná plocha  
 p.p.č. 566/11 o výměře 36 m2, ostatní plocha - jiná plocha  

v k.ú. Žíželeves  
Zastupitelstvo Obce Hořiněves schváluje níže uvedené znění:  
Omezující podmínky : 
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1) Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz 
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po 
tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v 
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.  
Pozemky jsou zapsány pro katastrální území Hořiněves a Žíželeves, vedené 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm 
Hradec Králové. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 218/18.2021 přijato 
 

13. Návrh Smlouvy o spolupráci – SMS ČR – účast na projektu – pořízení 
elektronické úřední desky 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o 
spolupráci na projekt „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení 
místních samospráv ČR“ – předmětem projektu je pořízení elektronické 
úřední desky a finanční spoluúčast na projektu ve výši 17.888,- Kč. 

 Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 219/18.2021 přijato 
 

14. Informace k akci „Komunikace vč. Inž. sítí 10RD Hořiněves“, stavba byla 
přerušena, stavební práce začnou 4.10.2021 přeložkou plynu a následně 
provede firma vybraná spol. ČEZ distribuce a.s., kabely, sloupky NN, a 
zároveň bude osazeno veřejné osvětlení. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace 
k akci „Komunikace vč. inž. sítí 10RD Hořiněves“ a souhlasí s uzavřením 
dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, předmětem dodatku č.1 je prodloužení 
termínu realizace akce do 31.12.2021, z důvodu přerušení stavby ze strany 
objednatele v souvislosti s řešením majetkoprávního vypořádání pozemků 
dotčených stavbou. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 220/18.2021 přijato 
15. Různé, informace, diskuze: Odpady 2021, volný byt 
Zápis zapsala: Renata Festová 
Závěr jednání: 19:15 

       Jana Kuthanová,  starostka obce                                                                                             
Ověřovatelé: 
 

Josef Hušek 
 

 ……………………………… 
      
Aleš Černý Petr Černý 
   
………………………………     
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