
1. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.11.2010.

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, 
Rejfek Otakar, Novák Milan, Mgr.Hojda Jan, Hušek Josef
Omluveni:  
Hosté: 

Začátek jednání: 18,00 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. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
2. Plnění rozpočtu 1-10/2010
3. Rozpočtové opatření r.2010
4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
5. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na období 2012-2014
6. Návrh na vydání příkazu o provedení inventarizace
7. Delegování na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 1866 a jmenování 

doSsprávní rady Mikroregionu OPZ 1866
8. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – pozemky pro rekonstrukci sítě nn Hořiněves
9. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č.542 v 

k.ú.Žíželeves – vodovodní přípojka
10.Návrh na schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy na výdaje jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2010
11.Seznámení s provedenou kontrolou finančního úřadu – dotace 

r.2008,2009
12.Návrh na schválení podání žádosti o dotaci – POV 
Informace: Sportoviště, MŠ, Fasáda sokolovna, dětské hřiště Želkovice, komunikace k 

parcelám, KPÚ.

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 26.zasedání byl ověřen,  byl vyložen a tím je považován za schválený. 

Průběh jednání:
1. Starostka obce požádala o návrh ověřovatelů zápisu, o návrh návrhové 
komise  a  určení  zapisovatele.  Na  ověřovatelé  zápisu  byli  navrženi  paní  Renata 
Festová a pan Vítězslav Hátle. Pro návrhovou komisi byli navržení pan Černý Petr 
a pan Milan Novák. Zastupitelé určují zapisovatel paní Helenu Pavlíkovou.
2. ZO byli podrobně seznámeni s plněním rozpočtu 1-10/2010. Starostka 
obce  před  hlasováním  vyzvala  přítomné  o  připomínky.  Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění   rozpočtu obce 
Hořiněves za období 1-10/2010. Příjmy:  21.449.407,36 Kč Výdaje:  25.232.114,34 
Kč. Výsledek hlasování Pro 9, proti 0.Usnesení č. 1/1.2010 schváleno.
3. Starostka  informovala  přítomné  s návrhem  rozpočtového  opatření 
1/2010 viz.příloha č.  1,  před hlasováním přítomní nepodali  připomínky.  Návrh 
usnesení:  Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.1/2010 
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dle  přílohy  č.1.  Výsledek  hlasování  –  Pro  9,  Proti  0.  Usnesení  č.  2/1.2010 
schváleno.
4. Starostka  seznámila  přítomné  s návrhem  rozpočtového  provizoria, 
přítomní nepodali  před hlasováním připomínky  Návrh usnesení:  Zastupitelstvo 
obce Hořiněves  schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria až do 
schváleného rozpočtu obce na rok 2011. 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.  Výsledek  hlasování  –  Pro  9,  proti  0.  Usnesení  č.  3/1.2010 
schváleno.
5. Zastupitelé  obce  a  přítomní  občané  byli  seznámeni  s návrhem 
rozpočtového  výhledu  na  rok  2012-2014.  Před  hlasováním  nikdo  z přítomných 
nepodal  připomínku.Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Hořiněves  schvaluje 
rozpočtový  výhled  na  rok  2012-2014.  Výsledek  hlasování  –  Pro  9,  proti  0. 
Usnesení č. 4/1.2010 schváleno.
6. Starostka  předala  příkaz  k provedení  inventarizace  majetku  OÚ 
Hořiněves na rok 2010. Termín plnění 31.12.2010 Návrh usnesení: Zastupitelstvo 
obce Hořiněves bere na vědomí příkaz k provedení  inventarizace majetku obce 
Hořiněves  v  roce  2010.  Výsledek  hlasování  –  Pro  9,  proti  0.  Usnesení  č. 
5/1.2010 schváleno.
7. Starostka  obce  přítomné  seznámila  s konáním  Valné  hromady 
Mikroregionu  OPZ  1866  (dále  VH)  dne  3.12.2010,  a  požádal  přítomné  o 
delegování  členů  a  náhradníků  na  VH.  A dále  požádala  přítomné  zastupitele  o 
návrhy  na  jmenování  zástupce  obce  do  Správní  rady  Mikroregionu  OPZ 
1866.Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  deleguje  na  VH Janu  Kuthanovou, 
Helenu Pavlíkovou, Nováka Milana, Rejfka Otakara. Náhradníci: Renata Festová, 
Mgr.  Jan  Hojda.  Zastupitelstvo  obce  Hořiněves  jmenuje  do  Správní  rady 
Mikroregionu  obcí  Památkové  zóny  1866  starostku  obce  Janu  Kuthanovou. 
Výsledek hlasování – Pro 9, proti 0. Usnesení č. 6/1.2010 schváleno.
8. Starostka  seznámila  přítomné  s návrhem  smlouvy  o  uzavření  budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích kde bude probíhat rekonstrukce 
sítě nízkého napětí  (od čp.57 k hospodě,  dále naproti k čp.25 – přes náves -od 
obecního skladu, kolem č.p.59 až k čp.8 a po cestě nad hřištěm končí u trafostanice 
u  malého  hřiště  +  ulička  k  čp.63)  a  požádala  přítomné  o  připomínky.  Nikdo 
nepodal připomínku.  Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s 
návrhem  na  uzavření  smlouvy  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného 
břemene – č.IE-12-2003394/VB/01 Hořiněves,U Hospody – rekonstrukce sítě nn, 
a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.  Výsledek hlasování –  Pro 9, 
proti 0. Usnesení č. 7/1.2010 schváleno.
9. Přítomní  byli  seznámeni  s návrhem  na  uzavření  smlouvy  na  zřízení 
věcného  břemene,  jedná  se  o  parc.  č.542  v k.ú.  Žíželeves  –  stavba  vodovodní 
přípojky pro dům čp.54, Hořiněves část Žíželeves. Před hlasováním byl dán prostor 
k vyjádření zastupitelům a přítomným občanům.  Návrh usnesení:  Zastupitelstvo 
obce  Hořiněves  souhlasí  s  návrhem  na  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného 
břemene č. 54/2010 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.Výsledek 
hlasování: Pro 9, proti 0. Usnesení č. 8/1.2010 schváleno
10. Starostka  obce  seznámila  přítomné  s návrhem  smlouvy  o  přijetí 
neinvestiční dotace ve výši 20.610,- Kč na vádaje jednotky SDH na rok 2010. Před 
hlasováním  byli  vyzváni  přítomní   k připomínkám  tohoto  návrhu.  Připomínky 
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nebyli  předneseny.   Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí  s 
přijetím dotace ve výši 20.610,-Kč a uzavřením smlouvy – č.RR/2010/053-SDH/
MV/3 o poskytnutí této  účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2010. Výsledek hlasování: Pro 
9, proti 0. Usnesení č. 9/1.2010 schváleno.
11. Starostka  obce  seznámila  přítomné se  zprávou o výsledku kontroly  č. 
2589  FÚ  Hradec  Králové.  Před  hlasováním  byl  dán  prostor  pro  případné 
připomínky.  Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Hořiněves  bere  na  vědomí 
Zprávu  o  výsledku  kontroly  Finančního  úřadu  v  Hradci  Králové   č.  2589. 
Výsledek hlasování – Pro 9, proti 0. Usnesení č. 10/1.2010 schváleno.
12.  Starostka  seznámila  přítomné  s možností  podání  žádosti  s Programu 
obnovy  venkova.  Návrh  usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Hořiněves  souhlasí  s 
podáním žádosti  o dotaci  z POV Královéhradeckého kraje na r.2011 na akci  : 
Střecha  ZŠ  Hořiněves  (výměna  stávající  střešní  krytiny  –  betonová  taška, 
výměna latí, oplechování komína,svody).

13.  a  pověřuje  starostku  obce  k  jejímu  zpracování  a  podání.  Výsledek 
hlasování – Pro 9, proti 0. Usnesení č. 10/1.2010 schváleno.
14. Informace: sportoviště – kolaudace, MŠ – stavba předána, sokolovna – 
proběhla kontrola SZIF, dětské hřiště Želkovice, KPÚ Hořiněves.
15. Diskuse
16. Závěr zasedání:  starostka ukončila jednání ve 20,08 

Zápis zapsala Helena Pavlíková – 15.11.2010

Přílohy zápisu:
1. Rozpočtové opatření č.1/2010 
2. Usnesení zastupitelstva
3. Prezenční listina
4. Zveřejnění o konání 1.zasedání ZO Hořiněves

Ověřovatelé:

………………………………… dne:
Renata  Festová

……………………………….. dne: 
Vítězslav Hátle

                                                                           Jana Kuthanová 
                                                                           starostka obce
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Vyvěšeno:

Sejmuto:

příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 8.11.2010 :

Usnesení č. 1/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce 
Hořiněves za období 1 – 10/2010
Příjmy: 21.449.407,36 Kč 
Výdaje: 25.232.114,34 tis. Kč 

Usnení č. 2/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/.2010
dle přílohy č.1.

Usnesení č. 3/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového 
provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2011. 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.

Usnesení č.4/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje 
rozpočtový výhled na období 2012 – 2014 :
Příjmy rok 2012       7.800 tis. Kč          Výdaje r. 2012 9.000 tis. Kč

Daňové příjmy              4.500 tis. Kč běžné výdaje  
6.000 tis. Kč
Nedaňové příjmy           2.500 tis. Kč investiční 

3.000 tis. Kč
Kapitálové příjmy            500 tis. Kč
Přijaté dotace                 300 tis. Kč

Příjmy rok 2013        7.800 tis. Kč Výdaje r. 2013  
8.000 tis. Kč
Daňové příjmy              4.500 tis. Kč běžné výdaje

 6.000 tis.Kč
Nedaňové příjmy           2.500 tis. Kč investiční  výdaje

 2.000 tis.Kč
Kapitálové příjmy             500 tis. Kč
Přijaté dotace                  300 tis. Kč

Příjmy rok 2014        7.800 tis. Kč Výdaje  r.  2014
8.000 tis. Kč
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Daňové příjmy              4.500 tis. Kč běžné výdaje
 6.000 tis.Kč

Nedaňové příjmy           2.500 tis. Kč investiční  výdaje
 Za2.000 tis.Kč

Kapitálové příjmy             500 tis. Kč   
Přijaté dotace                  300 tis. Kč

Usnesení č.5/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce 
v roce 2010 a ukládá členům komisí provést inventarizaci ve stanoveném termínu.

Usnesení č.6/1.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 
1866 dne 3.12.2010.  Zastupitelstvo obce Hořiněves jmenuje do Správní rady 
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 starostku obce Janu Kuthanovou.
paní Janu Kuthanovou, paní Helenu Pavlíkovou a pana Otakara Rejfka a pana 
Milana Nováka. Náhradníci jsou paní Renata Festová a pan Mgr. Jan Hojda

Usnesení č.7/1.2010 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  –  č.IE-12-2003394/VB/01 
Hořiněves,U Hospody – rekonstrukce sítě nn,  a pověřuje starostku obce k podpisu 
této smlouvy. 

Usnesení č.8/1.2010 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. 54/2010 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

Usnesení č.9/1.2010 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  přijetím dotace ve výši 20.610,-Kč a 
uzavřením smlouvy č.RR/2010/053-SDH/MV/3 o poskytnutí této  účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce na rok 2010.

Usnesení č.10/1.2010 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly 
Finančního úřadu v Hradci Králové  č.2589.

Usnesení č.11/1.2010 
Zastupitelstvo  obce  Hořiněves  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  POV 
Královéhradeckého kraje na r.2011 na akci : Střecha ZŠ Hořiněves.

 Jana Kuthanová
starostka obce
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