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Zápis - 1. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 20.11.2014. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana,  Pavlíková Helena,  Rejfek Otakar,   Hátle Vítězslav, 
Hušek Josef,  Renata Festová, Petr Černý, Milan Novák, Jan Hojda 
Omluveni:  
Hosté: dle prezenční listiny 
Začátek jednání: 17,10 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 plnění rozpočtu 1 - 10/2014 
3. Návrh na schválení rozpočtového provizoria na r.2015 
4. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r.2016 - 2018 
5. Návrh na schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Energetické 

úspory ZŠ Hořiněves“ a návrh na schválení Smlouvy o dílo na realizaci 
6. Návrh na schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Zkvalitnění 

nakládání s odpady v obci Hořiněves“ a návrh na schválení Smlouvy na 
dodávku  

7. Vyhodnocení záměru č.13/2014 nájmu nebytových prostor, souhlas 
s uzavřením smlouvy 

8. Návrh na schválení zástupce obce v Správní radě Mikroregionu obcí 
Památkové zóny 1866 

9. Delegování na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 
1866 

10. Delegování zástupce obce do Spolku pro obnovu venkova KHK 
11. Návrh na podání žádosti o členství v MAS Hradecký venkov o.p.s. a 

pověření k zastupování 
12. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci z POV KHK 
13. Návrh na schválení Smlouvu o bezúplatném převodu majetku od ČR 

pozemek p.č. 581/3, 581/4 a 584 v k.ú. Jeřičky 
14. Návrh na schválení přijetí  dotace z KHK na výdaje JSDH 
15. Návrh na odsouhlasení poskytnutí příspěvku na činnost o.s.Obecný 

zájem Smiřice, souhlas s uzavřením smlouvy 
16. Návrh na poskytnutí dotace Knihovně města Hradeck Králové na výkon 

regionálních knihovnických služeb, souhlas s uzavřením smlouvy 
17. Informajce z dílčího přezkoumání hospodaření  
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 27. zasedání a z ustavujícího zasedání byl ověřen, byl vyložen 
a tím je považován za schválený. 
 

Průběh jednání: 
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1. Starostka podala návrh: zapisovatel: p. H. Pavlíková, ověřovatelé: p.  P. 
Černý  a J. Hušek,   návrhová komise -   p. R. Festová a O. Rejfek. ZO 
souhlasí s návrhem. 

2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 27. zasedání. Usnesení č.268-271, 
272, 273, 274 se plní, 275/26.2014 – splněno.  
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 15/1. 2014 přijato. 

3. ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1 - 10/2014: 
Příjmy: 12.352.243,57 Kč  Výdaje: 11.175.980,75 Kč.. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 16/1. 2014 přijato. 
Návrh na schválení hospodaření obce dle rozpočtového provizoria - r. 
2015 Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 17/1. 2014 
přijato. 

4. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r. 2016 - 2018 
 Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 18/1. 2014 přijato. 

5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s SFŽP na projekt „Energetické 
úspory ZŠ Hořiněves“ a s návrhem na schválení Smlouvy o dílo na 
realizaci této akce s firmou Elestav s.r.o., Vysoké Mýto. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 19/1. 2014 přijato 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s SFŽP na projekt „Zkvalitnění 
nakládání s odpady v obci Hořiněves“ a zároveň s  návrhem na schválení 
Smlouvy na dodávku zařízení s firmou Zemědělské družstvo Všestary, 
Rozběřice, IČO: 00124087  Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  
Usnesení č. 20/1. 2014 přijato  

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě zveřejněného záměru 
č.13/2014 nájmu nebytových prostor, souhlasí s uzavřením smlouvy se 
společností:  MUDr. Jaromír Salaba s.r.o., Jednatel : MUDr. Jaromír 
Salaba, IČO:  032 78 590  
Podmínky záměru  č.13/2014 jsou splněny. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 21/1. 2014 přijato.  

8. Zastupitelstvo obce Hořiněves jmenuje jako svého zástupce ve Správní 
radě Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 starostku obce Janu 
Kuthanovou. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 22/1. 2014 přijato.  

9. Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu 
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 Janu Kuthanovou, Helenu 
Pavlíkovou a Otakara Rejfka. VH se bude pravděpodobně konat ve 
Střezeticích. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 23/1. 2014 přijato.  

10. Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje jako zástupce obce do Spolku pro 
obnovu venkova KHK starostku obce Janu Kuthanovou. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 24/1. 2014 přijato.  

11. Starostka obce podala návrh na podání žádosti o členství v MAS 
Hradecký venkov o.p.s. a své pověření k zastupování. Členský příspěvek 5 
tis.Kč/rok. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 25/1. 2014 přijato.  
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12. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  podání žádosti o dotaci z POV 
KHK na projekt - Střecha objektu skladu Hořiněves.  
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 26/1. 2014 přijato. 

13. Návrh na schválení Smlouvu o bezúplatném převodu majetku od ČR 
pozemek p.č. 581/3, 581/4 a 584 v k.ú. Jeřičky. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 27/1. 2014 přijato. 

14. Návrh na schválení přijetí  dotace z KHK na výdaje JSDH a uzavření 
Smlouvy o poskytnutím dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.: 
14JPO03-0006. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 28/1. 2014 přijato. 

15. Starostka podala návrh na odsouhlasení poskytnutí příspěvku na činnost 
o.s. Obecný zájem Smiřice ve výši 30 tis. Kč a návrh na souhlas 
s uzavřením smlouvy. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 29/1. 2014 přijato. 

16. Starostka podala návrh na poskytnutí dotace Knihovně města Hradec 
Králové na výkon regionálních knihovnických služeb ve výši 10.500,- Kč, 
a návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy s Knihovnou města Hradec 
Králové o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci 
regionálních knihovnických služeb. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 30/1. 2014 přijato. 

17. Starostka  podala zastupitelstvu informace z dílčího přezkoumání 
hospodaření Obce Hořiněves  ze dne 12.11.2014, závěr z dílčího 
přezkoumání za období 1.1.2014 – 12.11.2014 je, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 31/1. 2014 přijato. 
 

18. Diskuze:  
 

 

 

 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18, 19 
 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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 příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  20.11.2014:  

 
 

Usnesení č. 15/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 27. zasedání. 
 
Usnesení č. 16/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období                
1-10/2014.  Příjmy: 12.352.243,57 Kč  Výdaje: 11.175.980,75 Kč.  
 
Usnesení č. 17/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového 
provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2015. 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. 18/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtový výhled na období 2016 – 2018 
(viz příloha č.1). 
 
Usnesení č. 19/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s SFŽP na projekt „Energetické úspory ZŠ Hořiněves“ a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s vítězem výběrového na realizaci této akce s firmou 
Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25993046. 
 
Usnesení č. 20/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s SFŽP na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves“ a zároveň 
schvaluje uzavření Smlouvy na dodávku zařízení s vítězem výběrového na realizaci 
této akce s firmou Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary, 
IČ 00124087. 
 
Usnesení č. 21/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě zveřejněného záměru č.13/2014 nájmu 
nebytových prostor, souhlasí s uzavřením smlouvy se společností:  MUDr. Jaromír 
Salaba s.r.o., Jednatel : MUDr. Jaromír Salaba, IČO:  032 78 590, pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy dle podmínek zveřejněného záměru č.13/2014.  
 
Usnesení č. 22/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  jmenuje jako  zástupce obce v Správní radě 
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 starostku obce Janu Kuthanovou. 
 
Usnesení 23/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu Mikroregionu obcí 
Památkové zóny 1866 Janu Kuthanovou, Helenu Pavlíkovou a Otakara Rejfka.  
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 20.11.2014: 

 
Usnesení č. 24/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje jako zástupce obce do Spolku pro obnovu 
venkova Královéhradeckého kraje starostku obce Janu Kuthanovou. 
 
Usnesení č. 25/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na podání žádosti o členství 
v MAS Hradecký venkov o.p.s. a pověřuje k zastupování v plénu MAS Hradecký 
venkov starostku Janu Kuthanovou. 
 
Usnesení č. 26/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  podání žádosti o dotaci z POV KHK na 
projekt:“ Střecha objektu skladu obce Hořiněves“. 
 
 
Usnesení č. 27/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku od ČR pozemek p.č. 581/3, 581/4 a 584 v k.ú. Jeřičky s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
 
Usnesení č. 28/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s přijetím  dotace  na výdaje JSDH a 
uzavření Smlouvy o poskytnutím dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.: 
14JPO03-0006 
 

 
Usnesení č. 29/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost na rok 
2015 o.s.Obecný zájem Smiřice ve výši 30 tis. Kč a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2015. 
 
 
Usnesení č. 30/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  poskytnutím dotace Knihovně města 
Hradec Králové na výkon regionálních knihovnických služeb ve výši 10.500,- Kč, a 
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy s Knihovnou města Hradec Králové o 
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních 
knihovnických služeb. 
 

 

Usnesení č. 31/1. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Zprávu  z dílčího přezkoumání 
hospodaření Obce Hořiněves  ze dne 12.11.2014. 
 
 
  Jana Kuthanová 
  starostka obce 
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příloha č.1 

 
Rozpočtový výhled  Obce Hořiněves na období 2016 - 2018 

dle zák.č.250/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

 
 
  
Příjmy rok 2016            8.500 tis. Kč           Výdaje r. 20146 10.000 tis. Kč 

Daňové příjmy              5.500 tis. Kč  běžné výdaje   6.000 tis. Kč 
Nedaňové příjmy           2.500 tis. Kč  investiční výdaje 4..000 tis. Kč 
Kapitálové příjmy            500 tis. Kč 
 
Příjmy rok 2017        8.500 tis. Kč  Výdaje r. 2017  8.000 tis. Kč 
Daňové příjmy              5.500 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    
 
Příjmy rok 2018        8.500 tis. Kč  Výdaje r. 2018 8.000 tis. Kč 
Daňové příjmy              5.500 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    

     
 

 

 

 

 

 

 

   Jana Kuthanová 

   Starostka obce 


