
1 

 

 

 

Zápis - 11. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 20. 6. 2016. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle, 
Otakar Rejfek, Milan Novák, Petr Černý, Josef Hušek 
Omluveni:  Jan Hojda 
Hosté: dle prezenční listiny 
Začátek jednání: 17, 05 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 1-5/2016 
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.2/2016 
5. Návrh na zahájení realizace projektu Hasičská zbrojnice Hořiněves – 
Žíželeves 
6. Návrh na zahájení realizace projektu Komunitní centrum Hořiněves 
7. Návrh na zahájení projektu ZŠ Hořiněves – bytová jednotka – vytápění 
8. Ordinace praktického lékaře Hořiněves  
9.       Vyhodnocení záměru č.2/2016 
10. Vyhodnocení záměru č.3/2016 
11. Návrh na odkoupení pozemku p.č.893 v k.ú. Hořiněves pro realizaci PSZ 
Hořiněves 
12. Návrh na schválení Plánu společných zařízení /PSZ/ v k.ú. Žíželeves a k.ú. 
Želkovice 
13. Návrh na změnu způsobu sběru a přepravy využitelných složek 
komunálního odpadu 
14. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.3/2016 
vodovodní přípojka p.č. 578/2 v k.ú. Žíželeves pro č.p.15 v obci Žíželeves 
15. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.4/2016 
vodovodní přípojka p.č. 477/40 a st.p.č.14 v k.ú. Hořiněves pro č.p.67 v obci 
Hořiněves 
16. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.5/2016 
vodovodní přípojka p.č. 477/1 a st.p.č.9  v k.ú. Hořiněves pro č.p.63 v obci 
Hořiněves 
17. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.6/2016 
vodovodní přípojka p.č. 477/1, 114/1 a 114/6 v k.ú. Hořiněves /Neumannovi/ 
18. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.7/2016 
vodovodní přípojka p.č. 477/1, 114/1  v k.ú. Hořiněves /Máčkovi/ 
19. Návrh na schválení Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.8/2016 
vodovodní přípojka p.č. 477/1 a p.č. 79  v k.ú. Hořiněves pro č.p.64 v obci 
Hořiněves 



2 

 

 

 

20. Informace konkurs na ředitele školy, Komplexní pozemkové úpravy Jeřičky, 
mapování k.ú. Hořiněves, pozemky Česká obec sokolská, fotbalová utkání Sokol 
Hořiněves, Smlouva s obcí Máslojedy, Zámek Hořiněves, Trestní oznámení  

  
Diskuse, závěr  
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 10. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
 

1. Starostka přednesla program jednání a podala návrh: zapisovatel: p. Helena 
Pavlíková, ověřovatelé: p. Renata Festová a p. Vítězslav Hátle. Návrhová 
komise: p. P. Černý a p. M. Novák.  ZO souhlasí s návrhem.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s volbou orgánů jednání a s návrhem 
programu jednání. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 148/11.2016 přijato 
 

2. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo starostkou seznámeno s kontrolou plnění 
usnesení z minulých zasedání: 91-97/7.2015 splněno částečně (přípojky), 
usnesení z 9. zasedání – 117,118,123,125/9.2016 – nesplněno, usnesení 
č.109/2015 se plní průběžně. Usnesení z 10. zasedání 132 – 144/10.2016, 
splněno, 145, 146/10.2016 – nesplněno. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 
předchozích zasedání. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 149/11. 2016 přijato 
 

3. Kontrola plnění rozpočtu 1-5/2016 
Zastupitelstvo obce bylo starostkou seznámeno s plněním rozpočtu za 
období 1-5/2016. 
Příjmy:  6.057.588,54   Výdaje: 4. 609.379,17  
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  1.448.209,37 Kč 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-5/2016  
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 150/11.2016 přijato 

 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves obdrželo rozpočtového opatření č.2/2016 
/viz příloha č. 1/ 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 dle 
přílohy č.1. 
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Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 151/11. 2016 přijato 

 

5. Návrh na zahájení realizace projektu Hasičská zbrojnice Hořiněves – 
Žíželeves. Starostka informovala o výsledku veřejného projednání, a 
vizualizací umístění a vzhledu budoucí budovy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje zahájení projektových prací na 
projektu Hasičská zbrojnice Hořiněves – Žíželeves. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 152/11. 2016 přijato 

 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na zahájení 
realizace projektu Komunitní centrum Hořiněves v budově nedokončené 
stavby nákupní střediska, s využitím již hotové dokumentace s názvem 
„Obecní dům“. Zastupitelstvo obce Hořiněves v diskuzi dále řešilo možnost 
využití budovy na hasičskou zbrojnici. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce zajištěním 
dalších informací a případné alternativě přestavby budovy na hasičskou 
zbrojnici.   
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 153/11. 2016 přijato 
 

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na zahájení 
projektu ZŠ Hořiněves – bytová jednotka – vytápění. Jedná se o záměr 
rekonstrukce topení v bytě v ZŠ Hořiněves, který byl dosud vytápěn 
přímotopy, které jsou již dožité a vyžadovaly by opravy, přičemž loni 
instalované čerpadlo má kapacitu i na vytápění bytu. Byt je nyní prázdný a 
proto starostka obce navrhuje přes prázdniny provést rekonstrukci a napojení 
na tepelné čerpadlo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves s návrhem na zahájení projektu ZŠ Hořiněves 
– bytová jednotka – vytápění a pověřuje starostku výběrem dodavatele prací 
na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 154/11. 2016 přijato 
 

8. Ordinace praktického lékaře Hořiněves -  žádost o slevu na nájemném. 
MUDr. Salaba vysvětlil důvody své žádosti, s ohledem na plánované 
ukončení činnosti v příštím roce a vyhlášením výběrového řízení na nového 
poskytovatele. MUDr. Salaba Jaromír byl seznámen s usnesením 
č.146/10.2016, které respektuje žádost MUDr. Salaby, a záměr zastupitelstva 
udržet ordinaci v obci. K tomuto bodu nebyl přijat žádný návrh na usnesení. 
  

9. Zastupitelstvu obce Hořiněves byla předložena zalepená obálka nabídky 
k vyhlášenému záměru č.2/2016. Po rozpečetění byla nabídka přednesena 
zastupitelstvu.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s p. 
Zdeňkem Kuthanem a p. Janou Kuthanovu na pozemek p.č. 6/8 v k.ú. 
Hořiněves  dle předložené nabídky p. Z. Kuthana a p. J. Kuthanové za cenu  
5.350,- Kč a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy kupní. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1  
Usnesení č. 155/11. 2016 přijato 
 

10. Zastupitelstvu obce Hořiněves byla předložena zalepená obálka nabídky k 
vyhlášenému záměru č.3/2016. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s p. 
Milanem Smutným  a Zlaticou Smutnou na pozemek p.č. 477/43 v k.ú. 
Hořiněves dle předložené nabídky Milana Smutného  a Zlatice Smutné za 
cenu 5.050,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy kupní. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 156/11. 2016 přijato 
 

11. Návrh na odkoupení pozemku p.č.893 v k.ú. Hořiněves pro realizaci plánu 
společných zařízení /PSZ/, v tomto případě pro realizaci rekonstrukce 
komunikace směr Frantov.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s odkoupením parc.č.  za 1.500,- Kč, 
a pověřuje místostarostku obce podpisem kupní smlouvy. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1  
Usnesení č. 157/11. 2016 přijato 

 

12. Zastupitelstvu obce Hořiněves byl předložen návrh na schválení Plánu 
společných zařízení /PSZ/ pro k.ú. Žíželeves a k.ú. Želkovice.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Plán společných zařízení k.ú. 
Žíželeves a k.ú.Želkovice. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 158/11. 2016 přijato 
 

13. Zastupitelstvu obce Hořiněves projednalo nové možnosti třídění 
separovaného odpadu a jeho odvoz  a průběžný výsledek internetové ankety 
na www.horineves.cz: 453 hlasů pro odvoz od domu jednou za 14 dní tj. 
47%,  250 hlasů jednou za 14 dní na určeném míst tj. 26%, 256 hlasů 
hlasovalo pro současný stav, který tedy vyhovuje 27% hlasujících. Byl 
předložen návrh na změnu způsobu sběru a přepravy využitelných složek 
komunálního odpadu a to takto: stávající kontejnerový systém zůstane 
zachován, případně dle využití snížena četnost odvozů, a tento systém bude 
doplněn o pytlový svoz jednou za 14 dní od domu, který budeme provádět 
vlastní technikou se svozem na určené místo a dále svozovou firmou 
odvezen. Zahájení provedeme od 1.1.2017 a bude se jednat o zkušební 

http://www.horineves.cz/
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provoz, po 2 měsících bude vyhodnocen a následně s možností úpravy 
četnosti jednotlivých způsobů svozu separovaného odpadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s výše popsaným řešením tzn. 
stávající kontejnerový systém zůstane zachován, případně dle využití snížena 
četnost odvozů, a tento systém bude doplněn o pytlový svoz jednou za 14 
dní od domu, který bude prováděn vlastní technikou se svozem na určené 
místo a dále svozovou firmou odvezen. Zahájení provedeme od 1.1.2017 a 
bude se jednat o zkušební provoz, po 2 měsících bude vyhodnocen a 
následně s možností úpravy četnosti jednotlivých způsobů svozu 
separovaného odpadu. 
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 4  
Usnesení č. 159/11. 2016 nebylo přijato 
Starostka konstatuje, že na další zasedání bude předložen případně 
aktualizovaný návrh.  

 
14. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 

stavby č.3/2016 vodovodní přípojka p.č. 578/2 v k.ú. Žíželeves pro č.p.15 v 
obci Žíželeves. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.3/2016 vodovodní přípojka p.č. 578/2 v k.ú. Žíželeves pro č.p.15 v 
obci Žíželeves a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 160/11. 2016 přijato 
 

15. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.4/2016 vodovodní přípojka p.č. 477/40 a st.p.č.14 v k.ú. Hořiněves 
pro č.p.67 v obci Hořiněves  
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 161/11. 2016 přijato 
 

16. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.5/2016 vodovodní přípojka p.č. 477/1 a st.p.č.9  v k.ú. Hořiněves 
pro č.p.63 v obci Hořiněves a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 162/11. 2016 přijato 
 

17. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.6/2016 vodovodní přípojka p.č. 477/1, 114/1 a 114/6 v k.ú. 
Hořiněves /Neumannovi/a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
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Usnesení č. 163/11. 2016 přijato 
 

18. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.7/2016 vodovodní přípojka p.č. 477/1, 114/1  v k.ú. Hořiněves 
/Máčkovi/a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 164/11. 2016 přijato 
 

19. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.8/2016 vodovodní přípojka p.č. 477/1 a p.č. 79  v k.ú. Hořiněves 
pro č.p.64 v obci Hořiněves a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Návrh usnesení: 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 165/11. 2016 přijato 
 
 

20. Informace:  Konkurs na ředitele školy, vypsáno 3. kolo – termín konání 
první schůzky konkursní komise 8. 8. 2016, pozemky Česká obec Sokolská, 
zámek Hořiněves opět na prodej. Fotbalová utkání – pořádková služba. 
 

Závěr  
 

Zápis zapsala: H. Pavlíková 

 

Závěr jednání: 19, 20 
 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

………………………………… 
 
………………………………...                                                        

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto: 
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