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Zápis - 12. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 16. 8. 2016. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle, 
Otakar Rejfek, Milan Novák, Josef Hušek, Jan Hojda 
Omluveni:  Petr Černý 
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 1-7/2016 
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.3/2016 
5. Návrh na uzavření smlouvy o dílo – bytová jednotka – vytápění-ZŠ 

Hořiněves 
6. Návrh na schválení uzavření úvěrové smlouvy s o.p.s. Hradecký 

venkov 
7. Vyhodnocení záměru č. 5/2016 
8. Návrh na zrušení usnesení č. 160/11.2016 
9. Informace k vyhlášenému VŘ pro místo poskytování zdravotní služby 

pro obor zubní lékařství, návrh změny užívání prostor 
10. Informace konkurs na ředitele školy, Komplexní pozemkové úpravy 

Jeřičky, mapování k.ú. Hořiněves,  nový ÚPO, vyúčtování služeb btj. 
Hořiněves, Zámek Hořiněves 

11. Diskuse, závěr   
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 11. 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. Otakar Rejfek, p. Josef Hušek. Návrhová komise: 
p. Milan Novák, p. Renata Festová.  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. 166/12.2016 přijato 
 

2. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo starostkou seznámeno s kontrolou plnění 
usnesení z minulého zasedání. Byla přijata usnesení č.148 – 165/11.2016. 
Usnesení – č. 155,156,157 jsou v řešení. Ostatní usnesení splněna.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 
předchozího zasedání. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 167/12. 2016 přijato 
 

3. Kontrola plnění rozpočtu 1-5/2016 
Zastupitelstvo obce bylo starostkou seznámeno s plněním rozpočtu za 
období 1-7/2016. 
Příjmy:  8.055.207,73   Výdaje: 5.417.693,98  
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci:  2.637.513,75 Kč 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-7/2016  
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 168/12.2016 přijato 

 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves obdrželo rozpočtového opatření č.3/2016 
/viz příloha č. 1/ 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016 dle 
přílohy č.1. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 169/12. 2016 přijato 

 

5. Návrh na uzavření smlouvy o dílo – bytová jednotka – vytápění -ZŠ 
Hořiněves 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy o dílo – bytová 
jednotka – vytápění -ZŠ Hořiněves a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy s s.r.o. Elestav. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 170/12. 2016 přijato 

 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem uzavření úvěrové 
smlouvy s o.p.s. Hradecký venkov - viz příloha č. 2. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí úvěru ve výši 600 
tis. Kč se splatností 1 rok – viz příloha č. 2 – úvěrová smlouva a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy o úvěru.   
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 171/12. 2016 přijato 
 

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s vyhlášením záměru č. 
5/2016 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Hořiněves ruší záměr č.5/2016 z důvodu nezveřejnění 
přesné specifikaci záměru a pověřuje starostku obce vyhlášením záměru dle § 
39 zák. č. 128/2000, o obcích, ve znění pozd. předpisů. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 172/12. 2016 přijato 
 

8. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na zrušení 
usnesení č. 160/11.2016, usnesení se týká vodovodní přípojky, která se 
nebude realizovat na pozemcích obce. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zrušením usnesení č. 160/11.2016. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 173/12. 2016 přijato 
 

9. Zastupitelstvu obce Hořiněves dostalo informace k vyhlášenému VŘ pro 
místo poskytování zdravotní služby pro obor zubní lékařství, nepřihlásil se 
žádný zájemce, návrh změny užívání prostor např. rehabilitace, masáže apod. 
 

10. Informace:  Informace konkurs na ředitele školy, Komplexní pozemkové 
úpravy Jeřičky, mapování k.ú. Hořiněves,  nový ÚPO, vyúčtování služeb btj. 
Hořiněves, Zámek Hořiněves.  
 

Závěr  
 

Zápis zapsala: H. Pavlíková 

 

Závěr jednání: 18, 23 
 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto: 
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