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22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.3.2010.
Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Černý Petr, Hátle
Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák
Omluveni: Němeček René
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. Kontrola usnesení – návrh na zrušení usnesení č.139/10.2008 – záměr č.7/2008
3. Sportovní a víceúčelové hřiště v Hořiněvsi
4. Realizace tepelných úspor, seznámení s energetickou studií– bytové domy
Hořiněves.
5. Návrh na schválení smlouvy o půjčce pro TJ Sokol Hořiněves – fasáda
sokolovna
6. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1/2010 a vývěr dodavatele opravy
křížku v obci Žíželeves.
7. Návrh na schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – zřízení odběrného
místa ČOV Hořiněves – ČEZ Distribuce
8. Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
poskytování Pečovatelské služby v obci Hořiněves
9. Informace z jednání se zástupci Společnosti železniční výtopna Jaroměř, o.s.
10. Vybavení školní kuchyně – vyhodnocení nabídek
11. Kontrola F.ú. - DPH
12. Delegování na VH VaK H.K.
13. Delegování na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 1866.
14. Informace: Projekt zateplení MŠ – zadávací dokumentace pro výběrové řízení,
studie Náves Želkovice, KM Sepoz, kanalizace
15. Diskuse:
16. Usnesení
17. 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 21. 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 Otakar Rejfek a Renata Festová – návrh schválen, návrh
na návrhovou komisi Milan Novák a Vítězslav Hátle – návrh schválen.
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2.

ZO byli seznámeni se zápisem kontrolního výboru, ZO schvalují zrušení
usnesení č.139/10.2008 tj.záměr č.7/2008 o pronájem části zahrady 278/1
v k.ú. Hořiněves, žadatel prodal související nemovitost. Hlasování Pro 7,
proti 0, přijato usnesení č. 274/22.2010.

3.

ZO bylo seznámeno se současným stavem realizace projektu. Začaly
stavební práce a po odkrytí skrývky, na základě žádosti projektanta byla
vyhloubena sonda a zažádáno o stanovisko geologa. Na základě jeho zprávy
bylo zjištěno, že stav podloží je podstatně horší než před 2 lety, kdy se též na
základě sond prováděl geologický průzkum. Byla navržena opatření, pro ještě
lepší stabilizaci podloží než bylo původně navrženo v projektu. Tyto práce
však vyžadují finanční nároky cca ve výši 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v
upraveném finančním plánu projektu je vytvořena rezerva na vícepráce, bylo
svoláno jednání na Regionální radě soudržnosti NUTS II Severovýchod, kde
byla tato situace konzultována a byl doporučen postup, který umožní tyto
vícepráce realizovat z vytvořené rezervy. Hlasování: Pro 7, proti 0, přijato
usnesení č. 275/22.2010.

Starostka seznámila ZO se zpracovanou energetickou studií – zateplení
bytových domů v obci Hořiněves. Byly vyčísleny investiční náklady v
několika možných variantách.
Varianta 1: výměna oken, výměna oken schodiště, výměna vstupních dveří –
celkové náklady na 2 bytové domy : 3.365.100,- Kč z toho možná dotace
1.769.040,- Kč, vlastní zdroje 1.596.060,- Kč
Varianta 2: výměna oken, výměna oken schodiště, výměna vstupních dveří,
zateplení fasády vč.ostění (bez balkonů) – celkové náklady na 2 bytové
domy: 4.987.100,- Kč z toho možná dotace 2.358.720,- Kč, vlastní zdroje
2.628.380,- Kč.
Varianta 3: výměna oken, výměna oken schodiště, výměna vstupních dveří,
zateplení fasády vč.ostění (bez balkonů), zateplení střechy, zateplení stropu –
celkové náklady na 2 bytové domy : 8.840.500,- z toho možná dotace
4.127.760,- Kč, vlastní zdroje : 4.712.740,- Kč.
Ke všem variantám je třeba připočítat cca 115.000,- Kč oplechování atiky.
ZO schvalují Variantu 2 včetně oplechování atiky, akce bude zahájena
najdříve na podzim r.2010 a dokončena v roce 2011. Hlasování Pro 7, proti
0, přijato usnesení č. 276/22.2010.
4.

5.

Starostka seznámila ZO s návrhem smlouvy o půjčce mezi poskytovatelem
Obec Hořiněves a příjemcem TJ Sokol Hořiněves na předfinancování dotace
ve výši, která vzejde z výsledku výběrového řízení na akci Fasáda Sokolovna
Hořiněves. Částka 430 tis. Kč byla již schválena v rozpočtu obce na rok
2010. Návrh smlouvy byl též předložen výboru TJ Sokol Hořiněves, který jej
svým usnesením schválil. Půjčka bude vrácena po ukončení projektu a
neprodleně jak bude převedena dotace na účet TJ Sokol Hořiněves.
Hlasování: Pro 7,proti 0, přijato usnesení č. 277/22.2010

6.

Starostka ZO seznámila se stavem památky na návsi v obci Žíželeves, která
je ve špatném stavebně technickém stavu. Obdrželi jsme 2 nabídky od
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odborníků v této oblasti, Jiří Čáp, kamenické práce , předpokládaná cena
109.400,- , Jiří Soukup, kamenické služby, cenový návrh 87.320,- Kč.
S tak vysokou částkou jsme bohužel nepočítali v rozpočtu, přesto je možné v
rámci přesunu tuto akci letos realizovat. Starostka navrhla provést
rozpočtové opatření č.1/2010 Hlasování Pro 7, proti 0, přijato usnesení
č. 278/22.2010
Dále zastupitelé rozhodli, že zakázku - Oprava křížku, provede firma Jiří
Soukup, Ostroměř, která předložila nejnižší nabídku. Hlasování Pro 7,
proti 0, přijato usnesení č. 279/22.2010
7.

Návrh na schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy – zřízení
odběrného místa ČOV Hořiněves – ČEZ Distribuce. Hlasování Pro 7,
proti 0, přijato usnesení č. 280/22.2010

Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
poskytování Pečovatelské služby v obci Hořiněves (včetně místních částí) s
o.s. Obecný zájem Smiřice – příspěvek ve výši 20 tis. Kč byl schválen v
rámci schváleného rozpočtu na rok 2010. Hlasování: Pro 7, proti 0, přijato
usnesení č. 281/22.2010
9 Starostka obce informovala ZO o jednání se zástupci Společnosti železniční
výtopna Jaroměř, o.s. - byl předložen záměr užívání trati Hněvčeves -Smiřice
- tuto trať včetně nádražních budov využít pro cestovní ruch (zážitková
turistika). Starostka konstatovala, že v současné době je budova nádraží v
Hořiněvsi v majetku SŽDC a.s., přičemž návrh o.s. Výtopna Jaroměř
předpokládá, že v rámci tohoto připravovaného projektu obec získá tuto
budovu do svého vlastnictví. Závěr z jednání s o.s. Výtopna Jaroměř byl
takový, že o.s. vyzve k jednání další partnery např. Město Jaroměř a Smiřice.
10
Vybavení školní kuchyně – vyhodnocení nabídek. Na základě výzvy k
podání nabídek jsme obdrželi dvě nabídky od f. Hoffman, Lázně Bělohrad a
f.Zich, Černožice nad Labem. Nejnižší nabídku podala f. Hoffman, Lázně
Bělohrad. Hlasování: Pro 7, proti 0, přijato usnesení č. 282/22.2010
11. Kontrola F.ú.. Starostka podrobně informovala ZO o provedené kontrole
DPH dne 24.3.2010 a o závěrech této kontroly. Hlasování: Pro 7, Proti 0,
přijato usnesení č. 283/22.2010
12. Delegování na Valnou hromadu VaK H.K. dne 9.6.2010, ZO delegují
starostku obce paní Janu Kuthanovou. Hlasování: Pro 7, proti 0, přijato
usnesení č. 284/22.2010
13. Delegování na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 1866 která se koná
16.dubna na Chlumu. ZO delegovali p.Kuthanovou, p.Pavlíkovou,
p.Festovou a náhradníka p.Rejfka. Hlasování: Pro 7, proti 0, přijato
usnesení č.285/22.2010
Informace OÚ:
- Zateplení MŠ – výměna oken do konce srpna, zateplení fasády do října
2010
- Studie náves Želkovice – schůzka na místě pravděpodobně v dubnu
- KM Sepoz – zaslán 2.doporučený dopis investorce s žádostí o doplnění
dalších podkladů k záměru „Provozní budova s krematoriem pro domácí
8
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zvířata“ v areálu firmy KM SEPOZ u Čepra, kterou společnost KM SEPOZ
vyzvedlo již 10.2.2010 a zatím požadované nezodpověděla.
- kanalizace – návrh předběžné trasy byl předložen, nyní probíhá
podepisování smluv o zřízení věcných břemen s vlastníky dotčených
nemovitostí. Více na dalším jednání ZO
14. Diskuse:
15. Usnesení: přijato usnesení 274/22.2010 – 285/22.2010
16. Závěr: Starostka poděkovala zastupitelům za pozornou a tvůrčí práci.
Konec jednání: 20,40 hod.
Zápis zapsala: Pavlíková Helena

Jana Kuthanová
starostka obce

Otakar Rejfek
ověřovatel zápisu

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Renata Festová
ověřovatel zápisu
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.3.2010 :

Usnesení č.274/22.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení
usnesení č. 139/10.2008 ze dne 16.4.2008.
Jana Kuthanová
Starostka obce

Usnesení č. 275/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o realizaci
projektu:“Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves“
a souhlasí s navrženým postupem.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 276/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na realizaci varianty č.2 projektu
bytové domy Hořiněves realizace tepelných úspor, včetně oplechování atiky, s tím,
že akce začne nejdříve na podzim roku 2010 a ukončena bude v roce 2011.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 277/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh Smlouvy o půjčce mezi
poskytovatelem Obcí Hořiněves a příjemcem TJ Sokol Hořiněves (příloha č.1) a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Jana Kuthanová
starostka obce
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Příloha č. 2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva dbe 29.3.2010

Usnesení č. 278/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.1/2010
dle přílohy č.2 tohoto zápisu.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 279/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves rozhodlo,
že zakázku oprava křížku v obci Žíželeves
provede firma J.Soukup, Ostroměř, která nabídla nejnižší cenu.
ZO pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o dílo.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 280/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení odběrného místa
ČOV Hořiněves – ČEZ Distribuce.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 281/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Hořiněves
o.p.s. Obecný zájem, Smiřice.
Jana Kuthanová
starostka obce
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Příloha č.3 k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 29.3.2010

Usnesení č. 282/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na zakázku Vybavení školní kuchyně (konvenktomat + 2 myčky nádobí)
s f. Hoffman, Lázně Bělohrad, která podala nejnižší nabídku.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu SOD.
Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 283/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí protokol o kontrole DPH,
kterou ve dnech 24.3.2010 provedl Finanční úřad v Hradci Králové
a souhlasí s jeho závěry.
Jana Kuthanová
starostka obce
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Příloha č.4 k zápisu zastupitelstva obce ze dne 29.3.2010

Usnesení č. 284/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere deleguje na Valnou hromadu Vodovody a
kanalizace, Hradec Králové a.s. starostku obce Janu Kuthanovou.

Jana Kuthanová
starostka obce

Usnesení č. 285/22.2010
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na valnou hromadu Mikroregionu
OPZ 1866 dne 16.dubna 2010 paní Janu Kuthanovou, paní Helenu Pavlíkovou,
paní Renatu Festovou a náhradníka Otakara Rejfka.

Jana Kuthanová
starostka obce

