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14. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.10.2012.
Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Rejfek Otakar,
Novák Milan, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan
Omluveni: Černý Petr
Hosté:
Začátek jednání: 17,00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Kontrola plnění usnesení z 13.zasedání
Návrh na schválení rozpočtového opatření 3/2012, plnění rozpočtu 1-9/2012
Návrh na uzavření smlouvy o provedení exekuce sp.zn.19 EX 564/12
Návrh na schválení změny katastrální hranice mezi k.ú.Vrchovnice a k.ú.Hořiněves,
info z KPÚ Hořiněves
Návrh na schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu stavby č.IP-12-2004651/VB/1
Návrh smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.2/2012
Návrh na schválení smlouvy o centralizovaném zadávání s OPZ 1866 ve věci
zprostředkování burzovních komoditních obchodů
Návrh na odsouhlasení žádosti SR Mikroregionu OPZ 1866 na sídlo svazku na adrese
Hořiněves čp.73
Info z jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
převodu pozemků v k.ú.Žíželeves a k.ú.Hořiněves
Příprava rozpočtu 2013
ZŠ – zpráva z rady školy, strategie 2012 -20
Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly – TJ Sokol Hořiněves
Informace: MŠ - zahrada; plot; možnost odkoupení části pozemku p.č.430/14.
v k.ú.Hořiněves, Digitalizace intravilánu k.ú.Hořiněves
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 13. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: O. Rejfek, M.
Novák návrhová komise: J. Hojda, Renata Festová. ZO souhlasí s návrhem.
2. Kontrola usnesení: usnesení z minulého zasedání 13/2012 jsou splněna,
usnesení – 116/12.2012 – nákup energií na burze - dnes na programu.
Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení 128/14.2012 přijato.
3. ZO byli podrobně po položkách seznámeni s rozpočtovým opatřením č.
3/2012 (viz.příloha č. 1 tohoto zápisu). Hlasování: Pro 8, proti 0.
Usnesení č. 129/14.2012 přijato.
4. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o provedení exekuce sp.zn.19 EX
564/12 se soudním exekutorem JUDr.Marcelou Dvořáčkovou, Exekutorský
úřad Hradec Králové ve věci provedení exekuce č.j.37 EXE 314/2012-16
proti povinné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dluh je na nájemném a službách
spojených s nájmem bytu. ZO bere na vědomí smlouvu o provedení exekuce
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a ukládá starostce prověřit další okolnosti o povinné do uzavření smlouvy.
Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení č. 130/14.2012 přijato.
5. ZO projednali návrh na schválení změny katastrální hranice mezi
k.ú.Vrchovnice a k.ú.Hořiněves-jedná se pouze o dílčí změnu /parc.č.193 a
816/. Dále ZO bylo informováno o průběhu KPÚ. Hlasování: Pro 8, proti
0. Usnesení č.131/14.2012 přijato.
6. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č.IP-12-2004651/VB/1.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. Hlasování: Pro 8, proti 0.
Usnesení č.132/14.2012 přijato.
7. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o souhlasu s provedením stavby č.
2/2012. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení č. 133/14.2012 přijato.
8. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem smlouvy o centralizovaném
zadávání s Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 ve věci
zprostředkování burzovních komoditních obchodů. Tuto smlouvu podepíší
jednotlivé obce, které se rozhodnou energie zobchodovat na burze.
Mikroregion dále uzavře Smlouvu o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů a zmocní k jednání firmu FIN-servis, a.s., Kladno. Na
základě předložených údajů z jednotlivých obcí byly zkalkulovány
předpokládané náklady a předpokládané úspory. Zastupitelstvu byly
předloženy, náklady budou rozpočteny na jednotlivé obce, dle
obchodovaných objemů energií. Nákup bude uskutečněn na dobu 2 let.
Zastupitelstvo souhlasí se zařazením obce jako podřazeného odběratele ve
věci pověření centrálního zadavatele tj.Mikroregion obcí Památkové zóny
1866 za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, jejichž
předmětem jsou dodávky plynu a elektřiny nabízené a kupované na
komoditních burzách. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení č. 134/14.2012 přijato.
9. Starostka seznámila ZO s žádostí Správní rady Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866 na změnu sídla na adresu Hořiněves čp.73 /sídlo Obecního
úřadu Hořiněves/. ZO souhlasí. Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení
č.135/14.2012 přijato.
10. Po jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
převodu pozemků v k.ú.Žíželeves a k.ú.Hořiněves, vydal Oú Hořiněves
Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací
III.tř. – jedná se o komunikace v k.ú.Žíželeves. Na základě tohoto
Rozhodnutí požádal Oú Hořiněves o převod těchto pozemků do majetku
obce Hořiněves. Dále Oú Hořiněves odeslal na Úřad žádost o bezúplatný
převod p.č.91 PK v k.ú. Hořiněves /část fotbalového hřiště v Hořiněvsi/.
Dle informací z Úřadu probíhají práce na návrhu převodních smluv k těmto
pozemkům. ZO souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p.č.91
v k.ú.Hořiněves a p.č.538/1,540/1,34,573,577, části 578/1,části 578/2
v k.ú.Žíželeves. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu..
Hlasování: Pro 8, proti 0. Usnesení č. 136/14.2012 přijato.
11. Příprava rozpočtu na rok 2013 – chodníky Žíželeves – starostka prověří
možnosti oprav z pozice požadavků SúS a.s., Hradec Králové – jako majitele
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pozemků pod komunikací II.tř. i částečně pod chodníky v majetku obce,
Místní komunikace v centru obce Žíželeves – příprava projektu po převodu
pozemků pod komunikací od Úřadu pro zastupování státu, ZŠ projekt
přístavek – opravy soc. zázemí – zvětšit prostory tělocvičny, Nákupní
středisko – 1. Etapa rekonstrukce, Veřejné osvětlení Hořiněves při akci ČeZ,
náves Želkovice – přesunuto na r.2013 – podpis smlouvy o dotaci 8.2012,
okna – OÚ, dokončení zahrada MŠ – pergoly, altán, pískoviště, Jeřičky – Boží
muka-oprava včetně zeleně, Restaurování pomníku V.Hanky –
předfinancování, vitríny H.D. – předfinancování, inž.sítě Špuk – Velký kus.
V průběhu jednání odešla zastupitelka Renata Festová
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 137/14.2012 přijato.
12. ZO bere na vědomí Zprávu z konání Školské rady a bere na vědomí
zpracovaný dokument vedením školy : „Strategie 2012 -2020“.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 138/14.2012 přijato.
13. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly
TJ SOKOL Hořiněves,ve smyslu zák.č.320/2001 Sb.a dle směrnice o
zabezpečení zákona o finanční kontrole.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 139/14.2012 přijato.
14. Informace: kontrola Finančního úřadu H.K. – kontrola dotace na zateplení
Mateřské školky – bez závad, veřejná služba – požadavek na Úřad práce trvá
– není vykryto, plot sportoviště reklamace - vyměněno , MŠ oprava dětského
sociálního zázemí – ukončení akce 31.8.2012 – převzato bez závad, zahrada
MŠ – zbývá osadit stromy – ještě nezaplaceno, plot MŠ probíhá stavba,
probíhá digitalizace intravilánu na k.ú.Hořiněves, možnost odkoupení
pozemku – diskuze, Radon MŠ vše v pořádku po ročním měření, přístřešek
Čechovka Žíželeves ještě v letošním roce.

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 19, 10

Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...
vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.10.2012

Usnesení č. 128/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 13.zasedání .
Usnesení č. 129/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opaření č.3/2012
(viz příloha č. 1 ) a bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-9/2012
Příjmy : 7.843.270,50 Kč Výdaje: 4.782.677,22 Kč.
Usnesení č. 130/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí smlouvu o provedení exekuce
sp. Zn. 19 EX 564/12 a ukládá prověřit další okolnosti o povinné do uzavření
smlouvy.

Usnesení č. 131/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s předloženým návrhem změny katastrální
hranice mezi k.ú.Vrchovnice a k.ú.Hořiněves /příloha č.2/.
Usnesení č. 132/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č.IP-122004651/VB/1. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy .

Usnesení č. 133/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu
s provedením stavby č. 2/2012. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy .
Usnesení č. 134/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném
zadávání s Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 ve věci zprostředkování
burzovních komoditních obchodů. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením obce jako
podřazeného odběratele ve věci pověření centrálního zadavatele tj.Mikroregion
obcí Památkové zóny 1866 za účelem centralizovaného zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky plynu a elektřiny nabízené a kupované na
komoditních burzách. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.10.2012

Usnesení č. 135/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uvedením sídla Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 na adrese Hořiněves čp.73 /sídlo Obecního úřadu
Hořiněves/.
Usnesení č. 136/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p.č.91
v k.ú.Hořiněves a p.č.538/1,540/1,34,573,577, části 578/1,části 578/2
v k.ú.Žíželeves. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o bezúplatném
převodu..
Usnesení č. 137/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves pověřuje starostku obce k přípravě těchto akcí na
rok 2013 – 14 : chodníky Žíželeves – jednání s SúS a.s. , Místní komunikace
v centru obce Žíželeves – příprava projektu po převodu pozemků pod komunikací
od Úřadu pro zastupování státu, ZŠ přístavek – opravy soc. zázemí – zvětšit
prostory tělocvičny – příprava projektová dokumentace, Nákupní středisko –
příprava 1. Etapy rekonstrukce, Veřejné osvětlení Hořiněves jen při akci ČeZ,
náves Želkovice – podpis smlouvy o dotaci 8.2012 – realizace 2013, okna – OÚ –
realizace 2013, dokončení zahrada MŠ – pergoly, altán, pískoviště – realizace 2013,
Jeřičky – Boží muka-oprava včetně zeleně-připravit rozpočet, Restaurování
pomníku V.Hanky – předfinancování-realizace 2013, vitríny H.D. –
předfinancování – realizace 2013, inž.sítě Špuk – Velký kus – příprava VŘ na
dodavatele.
Usnesení č. 138/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Zprávu z konání Školské rady a
bere na vědomí dokument zpracovaný vedením školy : „Strategie 2012 -2020“.
Usnesení č. 139/14. 2012
Zastupitelstvo obce Hořiněves projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku
veřejnosprávní kontroly TJ Sokol Hořiněves za rok 2011, ve smyslu zák.č.320/2001
Sb. a dle směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole.

Jana Kuthanová
starostka obce

