
21. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010.

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav,  Rejfek 
Otakar, Milan Novák
Omluveni:  Němeček René, Festová Renata
Hosté: 

Začátek jednání: 18,30 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. Projednání žádosti obce Máslojedy na směnu katastru z důvodu záměru 

umístění dočisťovací nádrže pro obec Máslojedy na vlastním katastru
3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009 a zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
4. Návrh na schválení rozpočtu na rok 2010
5. Návrh na uzavření dodatku k dohodě o partnerství s o.p.s.Hradecký venkov
6. Návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

souhlasu se zřízením stavby s VČP Net, s.r.o. - p.č.402/18 v k.ú. Hořiněves – 
„Špuk velká“.

7. Návrh na schválení  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pozemek p.č.459/1 v k.ú. Hořiněves – napojení komunikace na silnici 
III/32531.

8. Projednání návrhu společnosti Hruška, spol.s.r.o.
9. Návrh na podání privatizačního projektu na bezúplatný převod komunikací v 

k.ú.Hořiněves a v k.ú.Žíželeves z majetku státu do majetku Obce Hořiněves
10.Žádost o příspěvek – pojízdná prodejna potravin – Jeřičky
11. Informace: Projekt zateplení MŠ, Projekt – bytovky – program Zelená 
úsporám, studie Náves Želkovice,  Sportoviště, Komplexní pozemková úprava 
k.ú.Hořiněves,KM Sepoz
12. Diskuse:
13. Usnesení
14. 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 20. zasedání byl ověřen,  byl vyložen a tím je považován za schválený. 

Průběh jednání:
1. Návrh  na  zapisovatele  Helena  Pavlíková  –  návrh  schválen,  návrh  na 

ověřovatele zápisu Milan Novák a Vítězslav Hátle – návrh schválen, návrh 
na návrhovou komisi Otakar Rejfek a Petr Černý – návrh schválen.

2. ZO  seznámili  MVDr.  Karešová  starostka  obce  Máslojedy  a   ing.Hanuš 
tvůrce  územního  plánu  obce  Máslojedy  s  vizí  odkanalizování  obce 
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Máslojedy.Obec  Máslojedy  má   210  obyvatel,  neočekává  se  rozvoj  obce 
(zemědělství, průmysl obytné zóny). Nová výstavba   má  domovní ČOV. 
Starostka –  jak  se   vyjádřil  Magistrát  města  HK –  odbor  ŽP?  MVDr. 
Karešová –  řešení  bylo  schváleno.  Starostka  –  jak  bude  řešena  stará 
zástavba. MVDr. Karešová  - Obec Máslojedy odebírá pravidelně vzorky ze 
stávajících výústí, vzorky splňují současné limity, systém čištění ze stávajích 
nemovitostí  zůstane zachován.  Cílem tohoto řešení  je zlepšení  stávajícího 
stavu. Obec Máslojedy má povolení k vypouštění odpadních vod na 10 let. 
p.Černý Milan – jak bude zajištěno, aby v případě záplav nebyla ohrožena 
Hořiněves.  MVDr.  Karešová –  osloví  odborníka  a  poté  bude  ZO 
informovat. ZO očekává vyjádření i hydrologa, dále navrhuje zvážit možnost 
svést  veškeré  odpadní  vody  do  jednoho  místa  přečerpáním.  MVDr. 
Karešová   namítá,  že  pro  obec  Máslojedy  by  tento  způsob  nebyl  z 
finančních  důvodů  přijatelný. Starostka  –  ZO  přijme  rozhodnutí  po 
vyjádření  Obce  Máslojedy  a  doložení  dalších  potřebných  materiálů  – 
vyjádření  hydrogeologa,  studie  ekonomických  nákladů  variant  řešení  atd. 
Starostka – toto rozhodnutí bude mít dopat na další generace po nás. Co je 
výhodné pro jednu obec může mít negativní dopad pro další, a proto je třeba 
mít  veškeré  podklady   a  postupovat  v  těchto  rozhodnutích  koncepčně. 
MVDr. Karešová  pravděpodobně ZO Máslojedy tedy schválí územní plán 
bez  zásahu  na  katastru  obce  Hořiněves  –  tedy  bez  návrhu  dočisťovací 
nádrže v této části.

3. ZO  bylo  seznámeno  podrobně  se  závěrečným  účtem  a  se  zprávou  o 
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hořiněves. Přezkoumání provedl 
Krajský  úřad  a  závěr  zní:  nebyly  zjišťeny  chyby  a  nedostatky.  Výpis  za 
závěrečného  účtu  byl  zveřejněn.   Hlasování  PRO 6,  Proti  0  –  přijato 
usnesení č.  265/21.2010 a usnesení č. 266/21.2010

4. ZO  bylo  seznámeno  podrobně  s návrhem  rozpočtu  na  rok  2010. 
Hlasování Pro 6 , Proti 0 – přijato usnesení č. 267/21.2010

5. ZO bylo seznámeno s návrhem dodatku č.1 k dohodě o partnerství uzavřené 
mezi obcí a MAS o.p.s. Hradecký venkov k probíhajícímu projektu Dětem 
pro  radost,  spolufinancování  dětského  hřiště  v Želkovicích,   87%  ceny 
zaplatí  o.p.s.  Hradecký  venkov.  Hlasování  PRO  6,  Proti  0  –  přijato 
usnesení č. 268/21.2010

6. ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene a se 
souhlasem o zřízení stavby 10 plynových přípojek pro 10 RD, jedná se o 
parcelu  „Špuk  velká“  p.č.402/18  v k.ú.  Hořiněves  a  úhradu  za  zřízení 
věcného  řemene.   Hlasování  Pro  6,  Proti  0  –  přijato  usnesení  č. 
269/21.2010

7. ZO  bylo  seznámeno  s návrhem  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení 
věcného  břemene   –  napojení  komunikace  z  obytné  zóny  na  silnici  III 
tř.č.32531  na  pozemku  p.č.459/1  v k.ú.Hořiněves.  ZO  se  stanovenými 
podmínkami souhlasí.  Hlasování Pro  6. Proti 0  – přijato usnesení č. 
270/21.2010

8. ZO bylo seznámeno s návrhem spol.s.r.o. Hruška, požadované dostavění a 
následná kolaudace stavby v letošním roce nepřichází  v úvahu, z důvodu 
realizace několika investičních akcí v letošním roce, dále to znamená podat 
žádost  o  změnu  stavby  před  dokončením,  úpravu  PD.   ZO  pověřuje 
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starostku obce k písemné odpovědi v tomto duchu. Hlasování Pro 6, Proti 
0 – přijato usnesení č. 271/21.2010

9. ZO  bylo  seznámeno  s možností  na  podání  privatizačního  projektu  na 
bezúplatný převod komunikací z majetku státu na majetek Obce. Jedná se o 
komunikaci (povrch i pozemek) přes statek v Hořiněvsi, povrch komunikace 
od  Frantova  k  č.p.10  (Hankův  dům),  pozemek  je  již  obce,  a  dále 
komunikace  v Žíželevsi od bytovky.  Hlasování Pro 6, Proti 0 – přijato 
usnesení č. 272/21.2010

10. ZO neschvilo do rozpočtu požadovanou částku k poskytnutí příspěvku pro 
pojízdnou  prodejnu  potravin,   která  zajíždí  do  Jeřiček.  Hlasování  Pro 
6,Proti 0, přijato usnesení č.273/21.2010

11. Informace OÚ:
–  Sportoviště  – dodavatel stavby čeká až budou lepší klimatické podmínky a 

poté budou práce  okamžitě zahájeny. 
- Na internetu zveřejněny příjemci dotace s OPŽP – naše žádost na zateplení 

Mateřské  školy ve  výši  dotace  6.mil.Kč  je  mezi  přijatými,  čekáme  na 
oficiální potvrzení a termín podpisu dohody

-  KM  Sepoz –  zaslán  2.doporučený  dopis  investorce  s žádostí  o  doplnění 
dalších podkladů k záměru „Provozní  budova s krematoriem pro domácí 
zvířata“ v areálu firmy KM SEPOZ u Čepra, další odpověď zatím nebyla 
doručena.

-  Zelená  úsporám -  čekáme  na  první  podklady  -analýzy  stávajícího  stavu, 
základního výpočtu tepelně technických vlastností konstrukcí budov včetně 
následného odhadu celkové náročnosti realizace akce - cca do 15.3., po té 
bude svoláno jednání ZO.

-  KPÚ – konalo se o úvodní jednání a byl zvolen Sbor zástupců, sbor má 12 
členů, předseda Ing.Hovorka.

- kanalizace – návrh předběžné trasy,  nyní  probíhá  podepisování  smluv o 
zřízení věcných břemen s vlastníky dotčených nemovitostí.

- VPP – pro veřejně prospěšné práce přijati p.Saller  a p.Kozoň.
12.Diskuse:
13.Usnesení: přijato usnesení 265/21.2010 – 273/21.2010
14.Závěr: Starostka poděkovala zastupitelům za pozornou a tvůrčí práci.

Konec jednání: 21,00 hod.
Zápis zapsala: Pavlíková Helena

Jana Kuthanová 
starostka obce

Milan Novák Vítězslav Hátle
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 22.2.2010 :

Usnesení č. 265/21.2010

Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce 
Hořiněves za období 1 – 12/2009.

Příjmy: 11.124.851,96 tis. Kč 
Výdaje: 8.340.026,78 tis. Kč

Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 266/21.2010

Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že návrh závěrečného účtu Obce 
Hořiněves za rok 2009 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před 

projednáním, nebyly k němu uplatněny připomínky, zastupitelstvo obce Hořiněves 
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

                Jana Kuthanová
                                        starostka obce

Usnesení č. 267/21.2010

   Zastupitelstvo obce Hořiněves  konstatuje, 
že návrh rozpočtu na rok 2010,

 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před projednáním,
 nebyly k němu uplatněny připomínky. 

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočet na rok 2010. 
 Příjmy: 8.617,9  tis.Kč  Výdaje: 23.924 tis.Kč

Schodek ve výši  15.306,1 tis.Kč  je kryt finančními prostředky z minulých let.

Jana Kuthanová
starostka obce
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 22.2.2010 :

Usnesení č. 268/21.2010

   Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje návrh dodatku č.1 k dohodě o 
partnerství uzavřené mezi obcí Hořiněves a o.p.s. Hradecký venkov.

Jana Kuthanová
         starostka obce

Usnesení č. 269/21.2010
   Zastupitelstvo obce Hořiněves  

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby s VČP Net, s.r.o. - plynárenského zařízení – přeložky 

stávajícího STL plynovodu a 10 přípojek pro 10 RD 
                           na p.č.402/18 v k.ú. Hořiněves – „Špuk velká“.

                                                                               Jana Kuthanová
                                                                                            starostka obce

              

Usnesení č. 270/21.2010
   Zastupitelstvo obce Hořiněves

  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
pozemek p.č.459/1 v k.ú. Hořiněves – provedení komunikace a její napojení  na 

silnici III/32531.

                                                   Jana Kuthanová
                                                starostka obce

Usnesení č. 271/21.2010
   Zastupitelstvo obce Hořiněves projednalo návrh spol.s.r.o.Hruška se sídlem 

Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov, a konstatuje, že v letošním roce i s 
ohledem na plánované investiční akce podpořené dotací není ve finančních 

možnostech obce na vlastní náklady požadované prostory dostavět a 
zkolaudovat. Dostavba rozestavěné budovy v centru obce se bude řešit při 

plánování rozpočtu na další období. 
ZO pověřuje starostku obce k zpracování odpovědi ve smyslu tohoto usnesení. 

                            Jana Kuthanová 
          starostka obce
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příloha č.3 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 22.2.2010 :

Usnesení č. 272/21.2010
   Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním  privatizačního projektu na 
bezúplatný převod komunikací v k.ú.Hořiněves a v k.ú.Žíželeves z majetku státu 

do majetku Obce Hořiněves: 
-komunikace včetně pozemku na parc.č.446,495,496,498

− komunikace na parc.č.475/1,475/2,475/3,477/18
− část komunikace na parc.č.550

Jana Kuthanová
                                                   starostka obce

Usnesení č. 273/21.2010
   Zastupitelstvo obce Hořiněves neschvaluje poskytnutí příspěvku – 

Pojízdné prodejny – Liberecký kraj.

                      Jana Kuthanová
                                                                                             starostka obce
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