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23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013.
Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek
Otakar, Hátle Vítězslav
Omluveni: Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan
Hosté: dle prezenční listiny
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. Zahájení jednání, volba orgánu zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
2. Kontrola usnesení z 22.zasedání
3. Kontrola plnění rozpočtu 1-11/2013, schválení rozpočtových opatření
č.5/2013
4. Návrh na schválení rozpočtového provizoria r. 2014
5. Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r. 2015-2017
6. Návrh na delegování členů na jednání Valné hromady Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866
7. Návrh na podání žádosti o dotaci na projekt: Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci Hořiněves
8. Návrh na schválení Příkazu k provedení inventarizace za rok 2013
9. Návrh na schválení zadání znaleckého posudku se záměrem nákupu
pozemků v k.ú.Jeřičky
10. Návrh na schválení zadání znaleckého posudku se záměrem nákupu
pozemků v k.ú.Jeřičky
11. Návrh na schválení realizace investičních akcí rok 2014
12. Návrh na odsouhlasení dodatku č. 3 ke smlouvě o odstranění odpadu ze dne
18.1.2011 na rok 2014
13. Návrh na schválení Darovací smlouvy - předmětem je nalezený pes
14. Informace a realizovaných projektech – Oú, ZŠ, chodník Žíželeves,
zásněžky, zúčtovaných dotací, projekt „Meziobecní spolupráce“, KPÚ Jeřičky
15. 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 22. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1.
Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: O.Rejfek
a J.Hušek, návrhová komise - p. Černý a V.Hátle. ZO souhlasí
s návrhem.
2.
ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 22. zasedání. Usnesení splněna.
3.
ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-11/2013,
Příjmy: 10.839.108,29 Kč Výdaje: 9.972.861,49 Kč. Zastupitelstvo obce
Hořiněves schvaluje rozpočtové opaření č.5/2013 (viz příloha č. 1 ) a
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření za období
12/2013.
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 228/23.2013
přijato.
Návrh na schválení hospodaření obce dle rozpočtového provizoria - r.
2014
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 229/23.2013
přijato.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu na r. 2015-2017
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 230/23.2013
přijato.
Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 p. Janu Kuthanovou, p. Helenu Pavlíkovou, p.
Otakara Rejfka, p. Milana Nováka
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 231/23.2013
přijato
Návrh na podání žádosti o dotaci na projekt: Zkvalitnění nakládání
s odpady v obci Hořiněves z Operačního programu Životní prostředí –
zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s návrhem možné realizace
projektu – cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu
využitím bioodpadu kompostováním, zvýšením možnosti třídění plastů.
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 232/23.2013
přijato
Návrh na schválení Příkazu k provedení inventarizace za rok 2013
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 233/23.2013
přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na schválení zadání
znaleckého posudku se záměrem nákupu pozemků st.p.č.103/1,
parc.č.581/2 a parc.č.581 v k.ú.Jeřičky.
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 234/23.2013
přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na schválení zadání
znaleckého posudku se záměrem nákupu pozemků st.p.č.103/4,
parc.č.508/5, 508/3, 581/16, 581/8 v k.ú.Jeřičky.
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 235/23.2013
přijato
Návrh na schválení realizace investičních akcí rok 2014. Na minulém
jednání bylo odsouhlaseno:
Zateplení budova ZŠ Hořiněves - v případě získání dotace z OPŽP,
změna způsobu vytápění v ZŚ, rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ
Hořiněves, PD Komunikace Žíželeves, nákup techniky na čištění
komunikací, naučná stezka Bažantnice, střecha sklad Hořiněves,
doplnění: zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves- v případě
získání dotace z OPŽP. Zastupitelstvo navrhuje začít s realizací projektu
:Inženýrské sítě pro 10 RD Velký kus a ukládá starostce zpracovat návrh
na vyhlášení záměru na prodej stavebních parcel, diskuse o minimální
ceně za m2, po diskusi starostka navrhla 400,- Kč/m2, pan Petr Černý
podal protinávrh 350,- Kč/m2. Dle jednacího řádu se nejdříve hlasuje o
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12.

13.

14.

1.

návrhu starosty: Hlasování: Pro 3, proti 3, zdržel se 0 – návrh nebyl
přijat, hlasování o návrhu pana Petra Černého: Hlasování: Pro 3, proti
3, zdržel se 0 – návrh nebyl přijat. Starostka podala další návrh a to
minimální cenu za m2 380,- Kč:
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 236/23.2013
přijato
Návrh na odsouhlasení dodatku č.3 ke smlouvě o odstranění odpadu ze
dne 18.1.2011 na rok 2014 - cena za služby zůstává ve všech kategoriích
stejná jako v roce 2013
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 237/23.2013
přijato
Návrh na schválení Darovací smlouvy-předmětem je nalezený pes,
kterého máme v útulku ve Smiřicích. Přidělené jméno:Tuláček, kříženec,
pes, odhad stáří 1 rok, ev.č.129.
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 238/23.2013
přijato
Info: informace z jednání o odstraněný stavby u čp.50 v obci Žíželeves,
informace z realizace akce zateplení Oú, výpověď z nájmu bytu v čp.115
– byt obsazen dle minulého rozhodnutí zastupitelstva, realizace chodník
Žíželeves – podloží pod komunikací – jednání se SuS – dohoda o opravě
podloží provede SuS na jaře 2014, do asfaltování v rozsahu již
domluveném a vysoutěženém po této opravě, kolaudace Zateplení Oú
provedena- dotace SFŽP již na účtu, ZŠ Hořiněves žádost o dotaci
podána včetně příloh, zásněžky uloženy na Sběrném dvoře – instalace cca
do konce roku – komunikace II tř., info projekt Meziobecní spolupráce –
4 pracovníci celkem na 3 úvazky.
Závěr: 19,00 hod.

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 18,44

Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...

vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 9.12..2013:

Usnesení č. 228/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opaření č.5/2013
(viz příloha č. 1 ) a pověřuje starostku obce provedením rozpočtových opatření za
období 12/2013 a dále bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-11/2013.
Příjmy: 10.839.108,29 Kč Výdaje: 9.972.861,49 Kč.
Usnesení č. 229/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového
provizoria až do schváleného rozpočtu obce na rok 2014. 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. 230/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2017
(viz příloha č.2).
Usnesení č. 231/23. 2013
Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí
Památkové
zóny 1866 p. Janu Kuthanovou, p. Helenu Pavlíkovou, p. Otakara Rejfka a
p.Milana Nováka.
Usnesení č. 232/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti o dotaci s OP ŽP na
projekt: Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves .
Usnesení č. 233/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace
za rok 2013.
Usnesení č. 234/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na zadání znaleckého posudku
se záměrem nákupu pozemků st.p.č.103/1, parc.č.581/2 a parc.č.581 v k.ú.Jeřičky.
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 9.12.2013:

Usnesení č. 235/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na zadání znaleckého posudku
se záměrem nákupu pozemků st.p.č.103/4, parc.č.508/5, 508/3, 581/16, 581/8
v k.ú.Jeřičky.
Usnesení č. 236/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání doplňuje usnesení z 22. Zasedání o
záměr realizace projektu na rok 2014
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves
Inženýrské sítě pro 10 RD Velký kus a ukládá starostce zpracovat návrh vyhlášení
záměru na prodej stavebních parcel - minimální cena 380,- Kč za m2.
Usnesení č. 237/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě
č.1053/2010 o odstranění odpadu ze dne 18.1.2011 na rok 2014.
Usnesení č. 238/23. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením Darovací smlouvypředmětem je nalezený pes: přidělené jméno: Tuláček, kříženec, pes, odhad stáří 1
rok, ev.č.129.

Jana Kuthanová
starostka obce

