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 15. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 26.11.2012. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Rejfek Otakar, 
Novák Milan, Hušek Josef, Černý Petr 
Omluveni:  Hátle Vítězslav, Hojda Jan 
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. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
2. Kontrola usnesení ze 14. zasedání. 
3. Návrh na schválení rozpočtového opatření 4/2012, plnění rozpočtu 1-

10/2012 
4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2013 
5. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na období 2014 -2016 
6. Návrh na uzavření smlouvy č.RR/2012/067-SDH/MV/3 na výdaje 

jednotky SDH Hořiněves – částka 5.504,- Kč 
7. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-

2007482/VB/01 
8. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu zemědělských 

pozemků uzavřené dne 26.3.2012 
9. Návrh na delegování členů na jednání Valné hromady Mikroregionu obcí 

Památkové zóny 1866 
10. Návrh na podání žádosti o dotaci z POV na akci: Střecha sklad Oú, 

Oprava místních komunikací 
11. Návrh na schválení Příkazu k provedení inventarizace  za rok 2012 
12. Návrh na schválení Plánu společných zařízení KP/ Račice nad Tr. 
13. Návrh na odsouhlasení poplatku za komunální odpad na rok 2013 
14. Zápis o průběhu odstraňování reklamací – víceúčelové sportoviště – plot 
15. Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sendražice 
16. Příprava rozpočtu 2013 
17. Informace:  exekuce sp.zn.19 EX 564/12, info dodavatelé energií 
18. 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 14. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: P.Černý , 

O.Rejfek, návrhová komise: Hušek J., R. Festová. ZO souhlasí s návrhem. 
2. Kontrola usnesení: usnesení – 135/14.2012 – změna sídla svazku, bude 

projednáno na VH svazku, 136/14.2012 – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, zatím nejsou předloženy smlouvy – předpoklad 
prosinec, leden, 137/14.2012 – se průběžně plní.   Hlasování: Pro 7, proti 
0. Usnesení č. 140/15.2012 přijato.  
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 3. ZO byli podrobně po položkách seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 
4/2012 (viz.příloha č. 1 tohoto zápisu). Pověřují starostku provedením 
rozpočtových opatření za období 11,12/2012. Hlasování: Pro 7, proti 0.  
Usnesení č. 141/15.2012 přijato. 

4. ZO byli seznámeni s návrhem na schválení rozpočtového provizoria na rok 
2013 Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 142/15.2012 přijato.  

5. ZO projednali návrh na schválení rozpočtového výhledu na období 2014 -
2016. /příloha č.2 tohoto zápisu/ Hlasování:  Pro 7, proti 0. Usnesení 
č.143/15.2012 přijato. 

6. ZO byli seznámeni s návrhem  smlouvy č.RR/2012/067-SDH/MV/3 o 
poskytnutí  účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2012. Jedná se o pokrytí pohonných 
hmot při výjezdech na území mimo obvod naší obce. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s  přijetím dotace ve výši 5.540,-Kč a uzavřením smlouvy. 
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 144/15.2012 přijato. 

7. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-
2007482/VB/01, jedná se o věcné břemeno práva stavby kabelového vedení 
nn uložené v zemi na p.p.č.440/19 v k.ú.Hořiněves dle GP č.230-6365/2012 
ze dne 9.8.2012. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
Hlasování:  Pro 7, proti  0. Usnesení č. 145/15.2012 přijato.  

8. ZO byli seznámeni s návrhem  dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu 
zemědělských pozemků uzavřené dne 26.3.2012. Jedná se o pozemky, které 
jsou pronajaty na základě vyhlášeného záměru ze dne 26.7.2007, na základě 
prováděných KPÚ byla změněna parcelní čísla. Celková výměra zůstává 
zachována. Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 146/15.2012 přijato. 

9. Zastupitelstvo obce po projednání deleguje na valnou hromadu Mikroregionu 
obcí Památkové zóny 1866,  která se koná dne 14.12.2012 ve Světí  p. Janu 
Kuthanovou, p. Helenu Pavlíkovou, Vítězslava Hátle, Josefa Huška a  p. 
Otakara Rejfka. Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 147/15.2012 
přijato. 

10. Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje podání žádosti o 
dotaci z POV Královéhradeckého kraje na r. 2013 na akci : Střecha budovy – 
garáže pro hasiče a skladu obce. Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 
148/15.2012 přijato. 

11. ZO po projednání bere na vědomí  Příkaz k provedení inventarizace  za rok 
2012. Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 149/15.2012 přijato. 

12. ZO po projednání  schvaluje Plán společných zařízení KPÚ Račice nad Tr. 
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 150/15.2012 přijato 
V průběhu jednání odešel zastupitel M.Novák. 

13. Návrh na odsouhlasení dodatku č.2 ke smlouvě č.1053/2010. Návrh na 
odsouhlasení poplatku za komunální odpad na rok 2013: Na základě 
předloženého dodatku č.2 ke smlouvě č.1053/2010 firmou Marius Padersen 
a.s. se zvyšují ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 
na rok 2013 – nádoby 110 l a 120 l (plastové) cca 2%+ 1% je navýšení DPH 
(z 14 na 15%)tzn. svoz 26x za rok zvýšení o 42,- Kč, 21x za rok zvýšení o 
35,- Kč, 13x za rok zvýšení o 29,- Kč a 6x za rok zvýšení o 17,- Kč, svoz 
kontejneru 1100 l u bytovek  - 3  ks – svoz týdenní navýšení celkem 1.182,- 
Kč za rok, navýšení se týká také svozových pytlů o 1,- Kč bez DPH/pytel  a 
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 navýšení o 1,- Kč bez DPH za dopravu u velkoobjemového odpadu a cca 2% 
za odstranění směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a 
biologicky rozložitelného odpadu za sběr, svoz a odstranění směsného 
komunálního odpadu. Starostka obce navrhuje zachovat pro občany cenu za 
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu na rok 2013 v cenové 
kalkulaci roku 2012. Celková dotace by při současném množství svozů činila 
cca 7.200,- Kč. Na dotovanou cenu by měla nárok domácnost – č.p., která 
má uzavřenou smlouvu na sběr, svoz a odstranění směsného komunálního 
odpadu na rok 2013 a žije v ní alespoň jedna osoba s trvalým pobytem na 
území obce Hořiněves.  
Hlasování: Pro 6, proti 0. Usnesení č. 151/15.2012 přijato 
Hlasování: Pro 6, proti 0.Usnesení č. 152/15. 2012 přijato 
14. Zápis o průběhu odstraňování reklamací – víceúčelové sportoviště – plot 
ZO projednalo  vyjádření dodavatele stavby. Vadné plotové díly byly 
vyměněny. Dále byl projednán návrh na odměnu za obsluhu a správcování 
víceúčelového a tenisového hřiště. ZO navrhují odměnu ve výši  20. tis. Kč. 
Hlasování: Pro 6, proti 0. Usnesení č. 153/15. 2012 přijato 
 15.Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Sendražice. ZO 
bere na vědomí. 
16. Příprava rozpočtu 2013 – přístřešek Čechovka- téměř hotovo, Jeřičky – 
panenka Marie odvezena k restaurování – hrozilo její zcizení či zničení, 
ostatní dle bodu č. 11. zápisu zůstává v přípravě. Další doplnění nebylo 
navrženo. 
16.Informace: Exekuce, návrh na vydání pl.rozkazu, burza energie info 

 
 
 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18,18 

 

 

 

 

 

  Jana Kuthanová                                                                                                           
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

………………………………… 
 
………………………………...                                                        
 
 
 
vyvěšeno:  
 

sejmuto:  
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   příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  26.11.2012  

 
 
 
 

Usnesení č. 140/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 14.zasedání . 
 
 
Usnesení č. 141/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opaření č.4/2012 
(viz příloha č. 1 ) a pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření za 
období 11, 12/2012 a dále bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-10/2012 
Příjmy : 8.609.445,63 Kč  Výdaje: 5.391.884,92  Kč. 
 
 
Usnesení č. 142/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového 
provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2013. 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. 143/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtový výhled na období 2014 – 2016 
(viz příloha č.2). 
 
 
Usnesení č. 144/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  přijetím dotace ve výši 5.540,-Kč a 
uzavřením smlouvy č.RR/2012/067-SDH/MV/3 o poskytnutí této  účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce na rok 2012. 
 
 
 
Usnesení č. 145/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č.IV-12-2007482/VB/01 dle GP č.230-6365/2012. ZO pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy. 
 

  
Usnesení č. 146/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu 
zemědělských pozemků uzavřené dne 26.3.2008. 
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Usnesení č. 147/15. 2012 
Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové 
zóny 1866 p.Janu Kuthanovou, p.Helenu Pavlíkovou, p.Vítězslava Hátle, p.Josefa 
Huška a  p.Otakara Rejfka. 
 
Usnesení č. 148/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z 
POV Královéhradeckého kraje na r. 2013 na akci : Střecha budovy – garáže pro 
hasiče a skladu obce. Zastupitelstvo obce tímto usnesením zároveň schvaluje přijetí 
dotace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dotaci z POV pro rok 2013. 
 
Usnesení č. 149/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí  Příkaz k provedení inventarizace  
za rok 2012. 
 
Usnesení č. 150/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje Plán společných zařízení 
Komplexní pozemkové úpravy katastrální území Račice nad Trotinou včetně 
ucelené části k.ú.Habřina, k.ú.Žíželeves a k.ú.Rodov. 
 
Usnesení č. 151/15. 2012 
Zastupitelstvo obce Hořiněves projednalo dodatek č.2 ke smlouvě č.1053/2010 
uzavřené mezi obcí Hořiněves a Marius Pedersen a.s. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 
 
Usnesení č. 152/15. 2012 
 
Zastupitelstvo obce Hořiněves stanovuje cenu za sběr, svoz a odstranění 
komunálního odpadu pro Obec Hořiněves pro rok 2013 – viz příloha č.3. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves se rozhodlo dotovat poplatek za sběr, svoz a 
odstranění komunálního odpadu a to takto : svoz 26x za rok 42,- Kč, svoz 21x za 
rok  35,- Kč, svoz 13x za rok 29,- Kč a svoz 6x za rok 17,- Kč, svoz kontejneru 
1100 l u bytovek  - 3  ks – svoz týdenní - celkem 1.182,- Kč za rok.  
Zastupitelstvo obce Hořiněves rozhodlo, že na dotovanou cenu má nárok pouze 
domácnost – č.p., která má uzavřenou smlouvu na sběr, svoz a odstranění 
směsného komunálního odpadu na rok 2013 a žije v ní alespoň jedna osoba 
s trvalým pobytem na území obce Hořiněves. 
 
Usnesení č.153/15.2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na schválení odměny za správcování 
víceúčelového sportoviště za rok 2012 pro pana O.Rejfka ve výši 20 tis.Kč na 
základě dohody o provedení práce. 
 
 

 

  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


