
2. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011.

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, 
Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D.
Omluveni:  
Hosté: 

Začátek jednání: 17,13 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. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z 1.Zasedání
3. Návrh na uzavření kupní smlouvy pozemek p.č.11/2, st.p.108 k.ú.Žíželeves
4.Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č.382/3-

přípojka n.n. v k.ú. Jeřičky
5..Návrh na schválení vyhlášky: O stanovení systému shromaždování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Hořiněves
6. Návrh na schválení vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad na území obce Hořiněves
7..Návrh na schválení smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek TKO –
Marius Pedersen a.s.
8.Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Hořiněves 
za rok 2010
9. Žádost O2 WIFI – zasíťování bytů v č.p.113,114,115,129,130,131
10.Návrh na schválení návrhu darovací smlouvy – p.p.č.267/24 ,výměra 90 m2 
v k.ú.Hořiněves
11. Návrh na vydání rozhodnutí o pořízení nové územně plánovací
dokumentace dle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon
12. Návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování
dokumentace pro stavební povolení – parcely Špuk – Velký kus
13.Projednání žádosti na odkup pozemku p.č.777/36 v k.ú.Hořiněves
14.Žádost TJ Sokol Hořiněves – poskytnutí provozní dotace ve výši 20 tis.Kč 
před schválením rozpočtu.
15. Petice – „Za umístění retardérů a snížení rychlosti na komunikaci na 
Sendražice“ 
16. Informace: Sportoviště – (provozní řád, rezervační systém) POV – střecha 
ZŠ, rozpočet 2011, uvolněný byt v čp.129.
17.Diskuse:
18. 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 1..zasedání byl ověřen,  byl vyložen a tím je považován za schválený. 
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Průběh jednání: 
1. Návrh zapisovatel H.Pavlíková, ověřovatelé Petr Černý, Milan  Novák, 
návrhová komise Josef Hušek, Renata Festová, nikdo nepodal jiný návrh, návrh 
schválen.
2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení č. 1.- 11/1.2010,  usnesení č.6 – 
11/1.2010 splněna,usnesení č.5 (inventarizace) probíhá.
3. Starostka obce informovala přítomné o kupní smlouvě: Římskokatolická 
farnost  Holohlavy, Obec Hořiněves, p.Jonáš Vojtěch a p.Jana Černá. V případě 
Obce se jedná se o koupi pozemků p.č.11/2 (veřejné prostranství) a st.p.108 (pod 
zastávkou)  vše  v k.ú.Žíželeves.  Návrh  usnesení:  ZO  schvaluje  uzavření  kupní 
smlouvy na nákup pozemků a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0. Usnesení č. 12/2.2011 schváleno.
4. Starostka  obce  seznámila  přítomné  se  smlouvou  o  zřízení  věcného 
břemene na  p.č.  382/3 v k.ú.Jeřičky,  smlouva je  v souladu s již  odsouhlasenou 
smlouvou  o  smlouvě  budoucí,  schválenou  zastupitelstvem.  Starostka  vyzvala 
přítomné k hlasování Výsledek hlasování Pro 9, proti 0, Usnesení č. 13/2.2011 
schváleno.
5. ZO byli seznámeni s návrhem vyhlášky č.1/2011 O stanovení systému 
shromažďování,  sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  a  nakládání  se  stavebním  odpadem  na  území  našich  obcí.  Starostka 
vyzvala přítomné k připomínkám, návrh nebyl připomínkován. Starostka vyzvala 
k hlasování.  Výsledek  hlasování:  Pro  9,  Proti  0.  Usnesení  č.  14/2.2011 
schváleno.
6. ZO byli  seznámeni  s návrhem vyhlášky  č.2/2011,  kterým se stanoví 
poplatek  za  komunální  odpad.  Navržená  vyhláška  nebyla  doplněna.  Starostka 
vyzvala přítomné k hlasování. Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0. Usnesení č. 
15/2.2011 schváleno.
7. ZO byli seznámeni s návrhem smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu a 
odstranění  komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek 
KO  firmou  Marius  Pedersen  a.s.  ,  ke  smlouvě  nebyly  podány  připomínky. 
Výsledek hlasování Pro 9, proti 0. Usnesení č. 16/2.2011 schváleno.
8. Starostka  přítomné  podrobně  seznámila  s dílčím  přezkoumáním 
hospodaření Obce Hořiněves. Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu  na vědomí .
9. Starostka  přítomné  seznámila  s žádostí  firmy  O2  WIFI  o  nutnosti 
zasíťování  bytových  domů  čp.114-115  a  129-131.  Starostka  navrhla  osadit 
podružné  měřice  na  hlavní  rozvaděč  na  náklady  žadatele.  ZO  s podmínkou 
souhlasí.  Starostka  vyzvala  k hlasování.  Výsledek  hlasování  Pro  9,  proti  0. 
Usnesení č. 17/2.2011 schváleno. 
10. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem darovací smlouvy, p.p.č. 
267/24, výměra 90 m2 v k.ú.Hořiněves, kterou podal p.Vašátko. Na parcele jsou 
věcná břemena, proto ZO nesouhlasí s podpisem této smlouvy.  Starostka vyzvala 
přítomné  k  hlasování.  Výsledek  hlasování   Pro  9,  proti  0.  Usnesení  č. 
18/2.2011 schváleno
11. Vzhledem  k  tomu,  že  nabytím  účinnosti  zákona  č.183/2006  Sb., 
stavební zákon, byla stanovena nová pravidla pro zpracování územních plánů,je 
třeba  ÚPO  pořízené  před  1.lednem  2007  podle  tohoto  zákona  upravit.  Tato 
povinnost se týká i Obce Hořiněves - Současný ÚPO byl schválen v roce 2002, 
změna č.1 v roce 2004. Termín nejpozději do konce roku 2015. Starostka obce 
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navrhla dvě usnesení. Výsledek hlasování Pro 9, proti 0. Usnesení č. 19/2.2011 
a usnesení č. 20/2.2011 schváleno.
12. Starostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení   – parcely Špuk Velký kus dle předložené 
nabídky  Ing.arch.  Kodýtka.  Nebyly  podány  připomínky.  Starostka  pořádala  o 
hlasování.  Výsledek  hlasování  Pro  9,  proti  0.  Usnesení  č.  21/2.2011 
schváleno. 
13. Starostka obce seznámila přítomné s žádostí  pana Lamicha na odkup 
pozemku p.č. 777/36 v k.ú.Hořiněves. Uvedený pozemek je ve vlastnictví Obce 
Hořiněves, žadatel pozemek částečně používá. V současné době je tento pozemek 
z části  zaplocen  a  užíván  žadatelem.  ZO  z odkupem  pozemku  nesouhlasí 
v návaznosti na ÚPO, kdy v budoucnosti může být využíván jako přístupová cesta 
pro pěší z obce k obytné zóně. ZO požadují odstranit plot z obecního pozemku a 
tím  zajistit  jeho  zpřístupnění.  Návrh  usnesení:  ZO  nesouhlasí  s odprodejem 
pozemku,  ZO  požadují  odstranit  stavbu  plotu  z obecního  pozemku  a  zajistit 
zpřístupnění tohoto pozemku. Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdržel se 1. 
Usnesení č. 22/2.2011 schváleno. 
14. ZO byli seznámeni s žádostí TJ Sokol  Hořiněves o poskytnutí provozní 
dotace   ve  výši  20  tis.,  před  schválením rozpočtu.  Starostka  vyzvala  přítomné 
k hlasování.  Výsledek  hlasování  Pro  9,  proti  0.  Usnesení  č.23/2.2011 
schváleno.

15. ZO byli  seznámeni   s doručenou Peticí  občanů,  ohledně provozu na 
komunikaci směr Sendražice. ZO berou na vědomí tuto petici a ukládají starostce 
vejít  v jednání  se   SÚS,  DP  atd.,  a  zástupcem  petičního  výboru  panem 
M.Jistebnickým.  Starostka požádala přítomné o hlasování.  Výsledek hlasování 
Pro 9, proti 0. Usnesení 25/2.2011 schváleno. 
16. Informace: byt v čp.129,  sportoviště rezervační systém, rozpočet 2011 
17. Diskuse:
18. Závěr:  Starostka  poděkovala  přítomným  za  tvůrčí  práci  a  ukončila 
zasedání 20,10 hod.
Zápis zapsala H.Pavlíková

Ověřovatelé:
………………………………… dne:
Černý Petr
……………………………….. dne: 
Novák Milan

  Vyvěšeno:                                                                         Jana Kuthanová 
  Sejmuto:                                                                           starostka obce
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příloha č.      k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 17.1.2011 :

Usnesení č. 12/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup 
pozemku p.č.11/2, st.p.108 vše v k.ú.Žíželeves a pověřuje starostku obce k 
podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 13/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na p.č.382/3 přípojka n.n. v k.ú. Jeřičky.

Usnesení č. 14/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č..1/2011 O 
stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Hořiněves

Usnesení č. 15/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, 
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Hořiněves.

Usnesení č. 16/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje smlouvu o dílo na zajištění sběru, svozu 
a odstranění komunálního odpadu včetně separace a odvozu využitelných složek 
TKO – Marius Pedersen a.s a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Usnesení č. 17/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání 
hospodaření Obce Hořiněves za rok 2010.

Usnesení č. 18/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se  zasíťováním bytů v 
č.p.113,114,115,129,130,131 dle žádosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. za 
podmínky osazení podružného měření do hlavního rozvaděče na náklady 
společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

Usnesení č. 19/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves nesouhlasí s uzavřením darovací smlouvy – 
p.p.č.267/24, výměra 90 m2 v k.ú.Hořiněves. Smlouva bude projednána po 
vyjasnění věcných břemen vedených v katastru nemovitosti na této parcele.
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Příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 17.1.2011

Usnesení č. 20/2.2011 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na svém zasedání dne 17.1.2011 rozhodlo podle § 
44, zákona č.183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů o pořízení územního plánu pro území své obce z vlastního 
podnětu a zároveň určilo starostku obce paní Janu Kuthanovou pro spolupráci 
s pořizovatelem dle § 47 a dalších stavebního zákona.

Usnesení č. 21/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 b) stavebního 
zákona schvaluje žádost o pořizování podle §6 odst. 1 c) a požádá Magistrát města 
Hradec Králové, odbor hlavního architekta (úřad územního plánování) o pořízení 
Územního plánu obce Hořiněves.

Usnesení č.22/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení – parcely Špuk – Velký kus dle předložené 
nabídka Ing.arch.Kodýtka.

Usnesení č. 23/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí žádost na odkup pozemku 
p.č.777/36 v k.ú.Hořiněves a  nesouhlasí s jeho odprodejem. ZO požaduje 
odstranění stavby plotu na obecním pozemku  a zajistit zpřístupnění obecní 
pozemku.

Usnesení č. 24/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s poskytnutím provozní dotace TJ Sokol 
ve výši 20 tis.Kč před schválením rozpočtu obce na rok 2011.

Usnesení č.25/2.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí podanou Petici  „Za umístění 
retardérů a snížení rychlosti na komunikaci na Sendražice“ a pověřuje 
starostku k jednání se správcem komunikace, odborem dopravy Magistrátu 
města Hradec Králové, Policií ČR. 

 Jana Kuthanová
starostka obce
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