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Zápis - 6. zasedání zastupitelstva obce Hořiněves dne 23. 9. 2019.
Přítomni: Jana Kuthanová, Renata Festová, Helena Pavlíková, Josef Hušek, Aleš
Černý, Martin Snížek, Petr Černý
Omluveni: Vítězslav Hátle, Vojtěch Jonáš
Hosté: viz presenční listina
Začátek jednání: 17:30 hod.
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.
Kontrola plnění rozpočtu 1-8/2019, rozpočtové opatření 2019
4.
Informace o návrhu financování zařízení Mikrojesle Hořiněves
5.
Informace z dílčího přezkoumání hospodaření
6.
Informace o postupu zpracování Územního plánu
7.
Informace o organizační změně v DDM Smiřice, návrh možností
financování volno časových aktivit z rozpočtu obce
8.
Informace o nabídce projektových prací Žíželeves – kostel sv.
Mikuláše – oprava krovu a střešního pláště lodi a presbyteria
9.
Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu p.č.91/3, 91/1
v k.ú. Hořiněves na Obec Hořiněves.
10. Informace o postupu Realizace stavby R 178 – Cesta HC9, LBK 1,
LBK5 v k.ú. Hořiněves a Vrchovnice – Cesta podél farmy, včetně 2
biokoridorů, a další projekty dle informací zpracovatelů PD,
Informace o postupu prací a souvisejících prací na rekonstrukci
komunikace II/325 v k.ú. Hořiněves, a v k.ú. Žíželeves.
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo z přítomných program
nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke
každému bodu jednotlivě. Zápis z 5. 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. Josef Hušek, p. Helena Pavlíková
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
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2.

Kontrola usnesení z minulých zasedání:
- Zasedání č. 5 ze dne 29.72019: přijata usnesení č. 74-76 – jsou splněna
- Zasedání č. 4 ze dne 15.7.2019: přijata usnesení 63 – 73, usnesení č.63-68
splněna, č. 69 zpracování st. posudku – budova nádraží – trvá, usnesení č.
70-72 splněna, 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
- LBK 5 Pod Bažantnicí – k Sendražicím – realizace zahájení 8. 3. 2019,
ukončení 30. 11. 2019 – zahájeno, provedeno, zatím nepředáno, probíhá
zálivka a sečení
- Výsadba od Bažantnice k Máslojedům – proběhlo podzim 2018 –
následná péče
- Územní plán – v realizaci, dnes opět na jednání
Před vydáním stavebního povolení:
- Inženýrské sítě Špuk 10 parcel – PD NN Matex s.r.o. – objednatel ČEZ
a.s. – připravuje se VŘ
- Autobusová zastávka U SILNICE II/325 na parc.č.420/7, 440/19, st.
150, 433/2 v k.ú. Hořiněves – v realizaci, před dokončení a předáním
- Drobné obslužné zařízení pro SDH Žíželeves, PD předána, zahájili jsme
sběr stanovisek DOSS
- Vodovod I,II, VO ulice směr Frantov – před rekonstrukcí místní
komunikace, realizace nejdříve rok 2020
- Vodovodní řád bazén Hořiněves – územní souhlas
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, tento
rok byly provedeny obrubníky a kanalizace, příští rok chodníky v této
části obce
- Rekonstrukce/oprava bazénu Hořiněves – zahájeno jednání
s projektanty, bez pokroku
- Rekonstrukce ZŠ tělocvična – topení, osvětlení, podlaha – podána žádost
o dotaci, potvrzena dotace – připravujeme VŘ – záměr realizace
7,8/2019, realizace posunuta z důvodu nedostatečných kapacit
prováděcích firem, předpoklad realizace 10,11/2019
- Rekonstrukce vytápění MŠ – tepelné čerpadlo, bez pokroku
- ČOV Oú, MŠ – ČOV Oú – očekáváme nabídku na zpracování PD, bez
pokroku
- Hrázka Žíželeves po KPÚ – vyvolat jednání s SPU o zahájení projektové
přípravy
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Zasedání č. 2. ze dne 31. 1. 2019 usnesení č. 36 – čekáme na výsledky dotačního
řízení., žádost Spolek při kostele sv. Mikuláše, dotace z Královéhradeckého kraje
nebyla schválena, budou předloženy náklady na uskutečněnou akci „Pouť
v Žíželevsi“ a předpokládané náklady na akci „Posvícení v Žíželevsi“, která se
uskuteční dne 22. 9. 2019 – náklady ze strany žadatele Spolek při kostele sv.
Mikuláše nebyly k dnešnímu dni předloženy.
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
3.

Kontrola plnění rozpočtu 1-8/2019, rozpočtové opatření 2019
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

4.

Informace o návrhu financování zařízení Mikrojesle Hořiněves
Dotace na Mikrojesle je 95% uznatelných nákladů, 5% je z rozpočtu nositele
tedy obce. Starostka navrhla od 1. 1. 2020 zavést příspěvek od rodičů na dítě
ve výši 50,- Kč/dítě/den.
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

5.

Informace z dílčího přezkoumání hospodaření
Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019, jedná se o první
kontrolu, druhá za rok 2019 proběhne 29. 1. 2020. Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
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
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6.

Informace o postupu zpracování Územního plánu
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace zpracovatele o
vyjádřeních DOSS a požaduje zachování navržených stávajících obytných
ploch v maximální míře, bylo předáno zpracovateli, zatím bez dalších
informací. Naopak byl ze strany majitele pozemků v k.ú. Hořiněves vznesen
další požadavek na využití pozemků v jeho vlastnictví. Jedná se o lokalitu
pazderna Hořiněves. Starostka navrhuje schválit za předpokladu, že budou
zachovány stávající obytné zóny, především ty pozemky v majetku obce
Hořiněves.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s definováním plochy pod ozn. „SX
plochy smíšené obytné – se specifickým využitím“ pro lokalitu zv. Pazderna
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

7.

Informace o organizační změně v DDM Smiřice, návrh možností
financování volno časových aktivit z rozpočtu obce. Starostka navrhla
jako pilotní jednoroční (školní rok 2019/2020) návrh na mimořádnou
podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí s trvalým pobytem v obci
Hořiněves ve věku od 3 do 15 let pro školní rok 2019/2020. (viz příloha
dokument). V případě schválení pravidel, budou dle zkušeností z tohoto
roku připraveny pravidla na další období.
Odchází zastupitel p. Černý Petr
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

8.

Informace o nabídce projektových prací Žíželeves – kostel sv.
Mikuláše – oprava krovu a střešního pláště lodi a presbyteria. Při
osobním setkání se stavební techničkou Biskupství Královéhradeckého,
diecéze Hradec Králové byl předložen rozpočet na projekt pro provedení
stavby (DPS) na opravu krovu a střešního pláště lodi a presbyteria v celkové
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výši 128 tis. Kč, bylo sděleno, že se pokusí vyjednat příspěvek Biskupství ve
výši 30 tis. Kč, a Farnosti 20 tis. Kč, zbývá 78 tis. Kč. Dále byly diskutovány
možnosti získání potřebných financí na realizaci stavby, rozhodně bude
prováděné na etapy. Starostka navrhuje do rozpočtu zařadit položku jako
příspěvek na tento projekt v max. výši 100 tis. Kč.
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
9.

Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu p.č. 91/3, 91/1 v
k.ú. Hořiněves na Obec Hořiněves. Jedná se o pozemky v majetku Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, pod velkým hřištěm
v Hořiněvsi.
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
10.

Závěr

Zápis zapsala: R. Festová

Závěr jednání: 19:10
Ověřovatelé:
.………………………………
………………………………

Jana Kuthanová
Starostka obce

