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24. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý,  Rejfek 
Otakar, Hátle Vítězslav, 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 plnění usnesení z 23. zasedání 
3. Návrh na schválení rozpočtu na rok 2014 
4. Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ Hořiněves a návrh na rozdělení 

zisku – návrh převod do rezervního fondu  
5. Návrh na podání žádosti na zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí 

MŠ, ŠD a ŠJ 
6. Návrh na schválení Nařízení obce č.1/2014 – tržní řád 
7. Delegování na Valnou hromadu VaK a.s., Hradec Králové 
8. Delegování na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 

1866 
9. Návrh na schválení zařazení správního území obce Hořiněves do územní 

působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020 
10. Návrh na schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků st.p.č.103/1, 

p.č.581/1, p.č.581/2 v k.ú. Jeřičky 
11. Návrh na schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků st.p.č.103/4, 

p.č.508/5, p.č.581/6, p.č.581/8 v k.ú.Jeřičky 
12. Posouzení žádosti o prodej části pozemku p.č.512 v k.ú.Jeřičky 
13. Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.328/16, 328/17, 

328/18 v k.ú.Želkovice 
14. Vyjádření k žádosti o stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje 

k zamýšlenému převodu pozemku p.č.362/4 v k.ú.Želkovice 
15. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-

2003598/VB/03 Hořiněves, p.č.401/22, 4RD – kabel nn 
16. Informace a realizovaných projektech, zúčtovaných dotací, Komplexní 

pozemkové úpravy, uvolněný byt 
17. 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 23. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
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Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: p P.Černý 

a J.Hušek, návrhová komise -  p. R. Festová a V.Hátle. ZO souhlasí 
s návrhem. 

2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 23. zasedání. Usnesení č.228-
235/23.2013, 237,238/23.2013 splněna. Usnesení č.236/23.2013 splněno 
jen částečně. 
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 239/24.2014 
přijato. 

3. ZO byli seznámeni s návrhem rozpočtu obce na rok 2013, návrh 
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce. Zastupitelstvo obce Hořiněves 
schvaluje  rozpočet obce na rok 2014. V průběhu jednaní se dostavil 
p.Jan Hojda 
Příjmy: 10.065.500,- Kč  Výdaje: 19.664.658,- Kč. Schodek je kryt 
zůstatkem běžného účtu minulého období. 
(viz příloha č.1 ) 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 240/24.2014 
přijato. 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o výsledku 
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, 
Hořiněves za rok 2013. 
Náklady:  3.654.444,32 Kč  Výnosy:  3.715.870,70 Kč.  
Hospodářský výsledek před i po zdanění: 61.426,38 Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a doporučuje              
převést částku 61.426,38 Kč  do rezervního fondu. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 241/24.2014 
přijato. 

5. Návrh na podání žádosti na zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí 
MŠ, ŠD a ŠJ. MŠ – 50 dětí, ŠD – 30 dětí, ŠJ – 100 dětí. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 242/24.2014 
přijato 

6. Návrh na schválení Nařízení obce č.1/2014 – tržní řád. Starostka 
seznámila přítomné se zněním nařízení a důvody pro jeho vydání. Dále 
bude jednáno s Policií ČR a odborem dopravy o možnosti umístění 
značení o zákazu pochůzkového a podomního obchodu v obci včetně 
všech místních částí. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 243/24.2014 
přijato 

7. Delegování na Valnou hromadu VaK a.s. Zastupitelstvo obce deleguje na 
Valnou hromadu VaK a.s. p. Janu Kuthanovou. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 244/24.2014 
přijato. 
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8. Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí      
Památkové zóny 1866 dne 14.3.2014 p. Janu Kuthanovou, p. Helenu 
Pavlíkovou, p.  Otakara Rejfka. Valná hromada se koná ve Světí. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 245/24.2014 
přijato 

9. Návrh na schválení zařazení správního území obce Hořiněves do územní 
působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020. 
Starostka seznámila přítomné z důvody opětovného schválení zařazení - 
nové programové období 2014-2020 a standardizace místních akčních 
skupin  
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 246/24.2014 
přijato 

10. Návrh na schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků st.p.č.103/1, 
p.č.581/1, p.č.581/2 v k.ú. Jeřičky. Starostka seznámila přítomné o jaké 
pozemky se jedná a předložila znalecké posudky o ceně nemovitostí. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 247/24.2014 
přijato 

11. Návrh na schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků st.p.č.103/4, 
p.č.508/5, p.č.581/6, p.č.581/8 v k.ú.Jeřičky. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 248/24.2014 
přijato 

12. Posouzení žádosti o prodej části pozemku p.č.512 v k.ú.Jeřičky. 
Vyhlášení záměru – nesouhlas, řešit v návaznosti na komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú.Jeřičky a zaměření obvodu intravilánu obce 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 249/24.2014 
přijato 

13. Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.328/16, 328/17, 
328/18 v k.ú.Želkovice. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením 
záměru prodeje pozemků za min. cenu 60,- Kč/m2, žadatelem musí být 
vlastník sousedních nemovitostí. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 250/24.2014 
přijato 

14. Vyjádření k žádosti o stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje 
k zamýšlenému převodu pozemku p.č.362/4 v k.ú.Želkovice, odděleného 
GP od pozemku p.č.362/1 v k.ú.Želkovice (vlastník Královéhradecký 
kraj). Tento pozemek tvoří funkční celek s pozemkem st.p.č.34 
v k.ú.Želkovice a na základě žádosti vlastníků tohoto pozemku se jedná o 
jeho prodeji. Zastupitelstvo obce Hořiněves nemá námitky 
k zamýšlenému převodu pozemku p.č.362/4 v k.ú.Želkovice na vlastníka 
pozemku st.p.č.34 v k.ú.Želkovice. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 251/24.2014 
přijato 

15. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-
2003598/VB/03 Hořiněves, p.č.401/22, 4RD – kabel nn 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 252/24.2014 
přijato 
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16. Info: Informace a realizovaných projektech, zúčtovaných dotací, 

podaných žádostech, info k Komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.Želkovice, Žíželeves, uvolněný byt v čp.115. 

17. Závěr:  
 

 
 
 
 
Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 19,08 

 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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   příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 3.32014:  

 
 

Usnesení č. 239/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 23. zasedání. 
 
Usnesení č. 240/24. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  rozpočet obce na rok 2014. 
Příjmy: 10.065.500,-  Kč  Výdaje: 19.664.658,- Kč. Schodek je kryt zůstatkem 
běžného účtu minulého období. 
(viz příloha č.1) 
 
Usnesení č. 241/24. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Hořiněves za rok 2012. 
Náklady:  3.654.444,32 Kč  Výnosy:  3.715.870,70 Kč.  
Hospodářský výsledek před i po zdanění: 61.426,38 Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a  výši hospodářského výsledku a 
doporučuje převést částku 61.426,38 Kč  do rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 242/24. 2013 

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí: 

 se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres 
Hradec Králové, ze 40 na 50, s účinností od 1. 9. 2014 a s podáním 
žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení, 

 se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres 
Hradec Králové, z 20 na 30 s účinností od 1. 9. 2014 a s podáním 
žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení, 

 se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny,  
jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, 
okres Hradec Králové, ze 70 na 100 s účinností od 1. 9. 2014 a s 
podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských 
zařízení. 

 
Usnesení č. 243/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves tímto vydává Nařízení č.1/2014, kterým se vydává 
tržní řád. 
 
Usnesení č. 244/24. 2014 
Zastupitelstvo obce deleguje za základě § 84 odst.2, písm.f) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. p. Janu 
Kuthanovou. 
 



6 

 

 
   příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 3.32014:  

 
 
Usnesení č. 245/24. 2014 
Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí      Památkové 
zóny 1866 dne 14.3.2014 ve Světí p. Janu Kuthanovou, p. Helenu Pavlíkovou, p.  
Otakara Rejfka. 
 
Usnesení č. 246/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje, že správní území obce  Hořiněves je 
součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny 
Hradecký venkov na období 2014-2020. 
 
Usnesení č. 247/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem kupní smlouvy na koupi 
pozemků st.p.č.103/1, p.č.581/1, p.č.581/2 v k.ú. Jeřičky za cenu 150,- Kč/m2. 
Pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 248/24. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem kupní smlouvy na koupi 
pozemků st.p.č.103/4, p.č.508/5, p.č.581/6, p.č.581/8 v k.ú.Jeřičky za cenu 150,- 
Kč/m2. Pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 249/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části   
pozemku p.č.512 v k.ú.Jeřičky a doporučuje případný odprodej řešit v návaznosti 
na zaměření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Jeřičky. 
 

 
Usnesení č. 250/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vyhlášením záměru na prodeje pozemků 
p.č.328/16, 328/17, 328/18 v k.ú. Želkovice za min. cenu 60,- Kč/m2. 
 
Usnesení č. 251/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves nemá námitky k zamýšlenému převodu pozemku 
p.č.362/4 v k.ú.Želkovice na vlastníka pozemku st.p.č.34 v k.ú.Želkovice. 
 

Usnesení č. 252/24. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene č.IV-12-2003598/VB/03 Hořiněves, p.č.401/22, 4RD – kabel nn a 
pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
 
 
 
  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


