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Zápis 
19. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 24.11.2021. 

 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Petr Černý, Vítězslav Hátle, Aleš Černý, Renata 
Festová 
Omluveni: Helena Pavlíková, Vojtěch Jonáš, Martin Snížek, Josef Hušek, 
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. Kontrola usnesení z minulých zasedání 
3. Návrh na schválení rozpočtového provizoria 
4. Vyhodnocení záměru č.5/2021 – pacht pozemků p.č.677,692  v k.ú. 

Žíželeves 
5. Vyhodnocení záměru č.6/2021 – pacht pozemků p.č.742 v k.ú. 

Žíželeves 
6. Návrh na schválení dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění 

zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního 
systému odpadového hospodaření – EKO – KOM, a.s. 

7. Návrh na schválení dodatku č.11 ke Smlouvě Marius Pedersen a.s. 
8. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Hořiněves č. 

1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci 

9. Návrh na schválení výroční zprávy příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola, Hořiněves 

10. Návrh na schválení podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině 

11. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného    
břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012946/VB/01 
HOŘINĚVES, P.Č.26/1, PŘÍPOJKA KNN 

12. Příkaz k inventarizaci majetku 
13. Návrh na schválení podání žádosti do POV KHK  
14. Dopis s žádostí o opravu komína v čp.42 Žíželeves 
15. Informace k akci „Komunikace vč. inž. sítí 10RD Hořiněves“ 
16. 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 18. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
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Průběh jednání: 
 

1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Festová 
Renata. Ověřovatelé: p. Petr Černý, p. Vítězslav Hátle 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje zapisovatele p. Festová Renata a 
ověřovatelé zápisu p. P. Černý, p. V. Hátle  
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 221/19.2021 přijato 
 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání: 
 

- Zasedání č.18 ze dne 29.9.2021 – přijato usnesení č. 207 – 220, Stav plnění:  
Splněno 207, 209-216, 218-220, usnesení č.208 – zatím nebyla smlouva 
uzavřena, usnesení č.217 – lampy VO ke kostelu v Žíželevsi – čaká se na 
dodávku. 

- Zasedání č.17 ze dne  30.6.2021 – přijato usnesení č. 197 -206, Stav plnění: 
všechna usnesení z tohoto zasedání jsou splněna.  

 
-  Zasedání č.13 ze dne 17.2.2021,  

nesplněno usnesení č. 168 – podpis smlouvy EKO-KOM a.s., se sídlem Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 – smlouva odeslána, dnes ještě na programu 
dodatek ke schválení 
 

- 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. 7 ze dne 9. 12. 2019: usnesení č. 97 – MŠ Hořiněves – bývalý byt – 

trvá – schůzka z projektanty proběhla, čekáme na nabídku 
 
- Zasedání č. 6 ze dne 23. 9. 2019: usnesení č. 84 příspěvek na PD Kostel 

Žíželeves – oprava krovu a střešního pláště lodi a presbyteria – poskytnuta 
dotace ve výši 70 tis. Kč – PD hotova, dota ce pro letošní rok na realizaci 
nebyla dle sdělení vikariátní techničky přidělena,  přesto proběhlo VŘ a 
pravděpodobně i začátek realizace v tomto roce ???? 

 
- Zasedání č. 4 ze dne 15. 7. 2019: usnesení č. 73 nádrž Želkovice trvá. 

 
- Zasedání č. 20 ze dne 11. 12. 2017: splněno č. 280 prodej Avia – auto prodáno 
  
- Zasedání č. 23. nesplněno usnesení č. 326 – vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p. č.477/38 v k.ú. Hořiněves - splněno záměr vyhlášen 
 

- Zasedání č. 1 ze dne 14. 11. 2018 usnesení č. 21 se průběžně plní takto: 
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 Před realizací 
- Rybníček - nádrž Želkovice – před zadáním PD 
- Územní plán – v realizaci, podána žádost o posunutí čerpání dotace 
- Inženýrské sítě Špuk 10 parcel – PD NN Matex s.r.o. – objednatel ČEZ 

a.s. – dokončena komunikace, kanalizace, přeložka plynu čekala na odkup 
p.č.402/37, následně začnou práce i na VO a NN. 

- Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves – před podáním žádosti o 
SP. 

 

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/. PD stále nedokončena, po termínu, urgováno několikrát. 

- Rekonstrukce vytápění MŠ – tepelné čerpadlo, bez pokroku, otázka FTE 
na střechu 

- 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 222/19.2021 přijato 

 
3. Návrh na schválení rozpočtového provizoria 

Návrh usnesení: 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje hospodaření obce dle 
rozpočtového provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2022. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium v rozsahu zachování 
chodu Obce. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 223/19.2021 přijato 
 

4. Vyhodnocení záměru č.5/2021 – pacht pozemků p.č.677, 692  v k.ú. 
Žíželeves 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě předložené žádosti – nabídky ve 
smyslu vyhlášeného záměru č. 5/2021 schvaluje uzavření pachtovní smlouvy 
o pachtu pozemků s panem Tomášem Boučkem, Benátky č.p. 6, IČO: 
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45982872, za cenu ve výši 6000 Kč/ha/rok, a pověřuje starostku obce 
podpisem pachtovní smlouvy. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 224/19.2021 přijato 
 

5. Vyhodnocení záměru č.6/2021 – pacht pozemků p.č.742 v k.ú. Žíželeves 
Po otevření jediné obálky s nabídkou bylo zjištěno, že nabídku podal pan 
Petr Černý, Želkovice č.p. 9. Na základě toho, že je z pozice zastupitele ve 
střetu zájmů vzdává se práva hlasování, a tudíž zastupitelstvo není 
usnášeníschopné. Tato nabídka bude předložena k projednání na dalším 
zasedání zastupitelstva obce Hořiněves.  

 

6. Návrh na schválení dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění 
zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému 
odpadového hospodaření – EKO – KOM, a.s., týká se souladu smluv dle 
nového zákona o odpadech. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o 
spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru 
do obecního systému odpadového hospodaření – EKO – KOM, a.s. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 225/19.2021 přijato 

 
7. Návrh na schválení dodatku č.11 ke Smlouvě Marius Pedersen a.s. – týká se 

nově nastaveného ceníku na svoz a uložení odpadu na rok 2022, zvýšení 
ceny o 7,3% (energie, PHM, Mzdy….). 

 Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením dodatku č.11 ke 
Smlouvě s Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostku obce jeho podpise. 
 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 226/19.2021 přijato 

 
8. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Hořiněves č. 1/2021, o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Povinnost vydání nové vyhlášky vychází z nového zákona o odpadech. 
Diskuze probíhala o stanovení minimálního základu poplatku, po diskuzi 
bylo rozhodnuto, že tento poplatek nebude stanoven, dále probíhala diskuze 
nad výši poplatku, dle sdělení svozové firmy dojde od 1.1.2022 k navýšení o 
7,3 % oproti minulé ceně, tzn. že po výpočtu dojde k zvýšení cen pro 
domácnosti. Zastupitelé se shodli na stanovení poplatku ve výši 0,64 Kč/l. 
Při zachování současného stavu počtu svozů v obci, bude celková dotace 
obce činit 8.997,- Kč na svozy. Cena za 26 svozů za rok bude činit 1997,- 
Kč, za 21 svozů za rok 1613,- Kč, za 13 svozů za rok 998,- Kč, za 6 svozů za 
rok 461,- Kč při svozové nádobě velikosti 120 l. 

 Návrh usnesení : 
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Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Hořiněves č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci. 
 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 227/19.2021 přijato 

 

9. Návrh na schválení výroční zprávy příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola, Hořiněves 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje výroční zprávu 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Hořiněves. 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 228/19.2021 přijato 
 

10. Návrh na schválení podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině. Starostka vysvětlila, že dle nové legislativy již 
končí projekty mikrojesle z OP Z+, a nově je třeba transformovat jesle na 
dětskou skupinu. Vysvětlila podstatu změny, jak v oblasti kvalifikace 
pečujících osob a i z hlediska stavebně technických záležitostí prostor dle 
nové vyhlášky MPSV. Proběhla již kontrola KHS, kde je souhlasné 
stanovisko, dále pro podání žádosti je třeba doložit Požárně bezpečnostní 
řešení autorizované osoby, na tom se pracuje, předpokládáme, že prostory 
budou i z tohoto hlediska vyhovující, zřejmě bude muset dojít jen k úpravě 
zadních vchodových dveří, ale i to je technicky možné. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti 
o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, dle 
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 
o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a souhlasí 
s tím, že se stane poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 229/19.2021 přijato 
 
11. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného    

břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012946/VB/01 
HOŘINĚVES, P.Č.26/1, PŘÍPOJKA KNN. 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného    břemene a dohody o umístění stavby č. 
IP-12-2012946/VB/01 HOŘINĚVES, P.Č.26/1, PŘÍPOJKA KNN. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 230/19.2021 přijato 
 

12. Příkaz k inventarizaci majetku. 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje plán inventur na 
za období r.   2021. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 231/19.2021 přijato 
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13. Návrh na schválení podání žádosti do POV KHK 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na podání 
žádosti do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci 
oprava střechy nad sálem sokolovny v obci Hořiněves na st.p.č.121/1 a na 
výměnu podlah v části sálu téže budovy. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 232/19.2021 přijato 

 
14. Dopis s žádostí o opravu komína v čp.42 Žíželeves 

 Návrh usnesení:  
 Zastupitelstvo obce Hořiněves ukládá starostce na příští zasedání předložit 
novou aktuální nabídku na stavební práce spojené s opravou komína 
v budově čp.42 v Žíželevsi. 

 Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 Usnesení č. 233/19.2021 přijato 
 

15. Informace k akci „Komunikace vč. Inž. sítí 10RD Hořiněves“, stavba byla 
přerušena, nyní již proběhla přeložka STL a následně provede firma vybraná 
spol. ČEZ distribuce a.s., kabely, sloupky NN, a zároveň bude osazeno 
veřejné osvětlení – předpoklad dle klimatických podmínek do konce t.r. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace 
k akci „Komunikace vč. inž. sítí 10RD Hořiněves“. 
 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 Usnesení č. 234/19.2021 přijato 
 
 

15. Různé, informace, diskuze: poplatek za reklamu,  volný byt 
Zápis zapsala: Renata Festová 
Závěr jednání: 19:15 

       Jana Kuthanová,  starostka obce                                                                                             
Ověřovatelé: 

 
Vítězslav Hátle  

 
 ……………………………… 
      
Petr Černý Petr Černý 
   
………………………………     

 


