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Zápis - 25. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý,  Rejfek 
Otakar,  Renata Festová, Jan Hojda.  
Omluveni: Novák Milan, Hátle Vítězslav 
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 orgánů zasedání, schválení návrhu programu 

zasedání 
2. Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání 
3. Kontrola plnění rozpočtu 1 - 4/2014 
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1/2014 
5. Návrh na schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013 
6. Souhlas s vytvořením 2 pracovních míst na veřejně prospěšné práce 
7. Informace o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP – zkvalitnění 

nakládání s odpady, Zateplení budovy základní školy v Hořiněvsi, návrh 
na vyhlášení VŘ 

8. Nákup energií pro další období /r.2015/ – návrh dodavatele, 
zprostředkovatele 

9. Návrh na změnu složení Povodňové komise 
10. Návrh na zahájení prací na výměně střešní krytiny na budově skladu oú 
11. Návrh na podání žádosti o dotaci s SFŽP v rámci podpory 2.1.3. snížení 

imisní zátěže 
12. Vyhodnocení vyhlášeného  záměru č.1/2014 prodeje pozemků 

p.č.328/16, 328/17, 328/18 v k.ú.Želkovice 
13. Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku pozemku p.č.37/1 

v k.ú.Želkovice 
14. Návrh na odkoupení pozemku p.č.328/15 v k.ú.Želkovice – návrh na 

zadání znaleckého posudku 
15. Návrh na schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do 

výměnných fondů v rámci regionálních funkcí pro rok 2014. 
16. Návrh na uzavření Dohody o partnerství s o.p.s. Hradecký venkov, na 

předfinancování části projektu „Krajina je naše zrcadlo“. 
17. Informace :Komplexní pozemkové úpravy, budova nádraží Hořiněves, 

vytýčení pozemku cesta Bažantnice – Máslojedy, uvolněný byt, informace 
k řízení o odstranění stavby v k.ú.Žíželeves, nabídka DAS pojišťovna 
právní ochrany,a.s. 

 
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 24. 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. O. 

Rejfek a R. Festová, návrhová komise -  p. J. Hojda a J. Hušek. ZO 
souhlasí s návrhem. 

2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 24. zasedání. Usnesení č.239-
247/24.2014, 249-252/24.2014 splněna. Usnesení č. 248/24.2014 splněno 
jen částečně, smlouva těsně před podpisem 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 253/25.2014 
přijato. 

3. ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1-4/2014. 
Příjmy: 4.824.445,97Kč  Výdaje: 3.497.157,90 Kč.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 254/25.2014 
přijato. 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 
č.1/2014 (viz příloha č.1) Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  
Usnesení č. 255/25.2014 přijato. 

5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 
Závěrečného účtu obce za rok 2013. Návrh byl řádně zveřejněn včetně 
zprávy o výsledku hospodaření Obce Hořiněves za rok 2013 na úřední 
desce a uložen k nahlédnutí v úřadovně Oú Hořiněves. Nebyly k němu 
vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 256/25.2014 
přijato 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem  na vytvoření 2 
pracovních míst na veřejně prospěšné práce a smlouvou na veřejně 
prospěšné práce s Úřadem práce Hradec Králové.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 257/25.2014 
přijato 

7. Zastupitelstvu obce podala starostka obce  informace o akceptování 
žádosti o podporu ze SFŽP – zkvalitnění nakládání s odpady, Zateplení 
budovy základní školy v Hořiněvsi, a předložila návrh na vyhlášení VŘ. 
Včetně návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy příkazní, jejímž 
předmětem je organizace dvou veřejných zakázek na realizaci projektu: 
“Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves“ a „ Energetické 
úspory ZŠ Hořiněves“ s Centrem evropského projektování a.s., Hradec 
Králové. Diskuse o termínu realizace, rozdělení zakázky, souvislost 
s realizací rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky ZŠ. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 258/25.2014 
přijato. 

8. Nákup energií pro další období /r. 2015/ – návrh dodavatele, 
zprostředkovatele. 
Starostka předložila nabídku o.p.s. Energie pod kontrolou, v diskusi byly 
vzneseny námitky proti převodu odběrných zařízení na tuto společnost 
tzv. správce odběrných míst, dále starostka předložila nabídku 
společnosti FIN-servis, a.s., která zprostředkovala nákup energií pro toto 
2leté období.  
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Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 259/25.2014 
přijato 
 

9. Návrh na změnu složení Povodňové komise: 
Jana 

Kuthanová 

předseda 495426160 

495426107 

Černý Petr místopředseda 604421233 

Festová 

Renata 

tajemník 495075265 

Bouz 

Václav 

člen 495426160 

Josef 

Hušek 

člen 723544836 

Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 260/25.2014 
přijato 

10. Starostka podala návrh na zahájení prací na výměně střešní krytiny na 
budově skladu oú, dotace POV KHK nebyla poskytnuta (alokace 25 mil. 
Kč na celý kraj). Stav je již havarijní. Starostka doporučuje vypsat VŘ na 
dodavatele a zahájit realizaci v letošním roce z vlastních prostředků, které 
jsou alokovány ve schváleném rozpočtu. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 261/25.2014 
přijato 

11. Starostka podala návrh na podání žádosti o dotaci s SFŽP v rámci 
podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže – Víceúčelový komunální stroj – 
zametač. Informovala, že ve středu 14.5. proběhne představení 2 typů 
těchto strojů, s tím, že zastupitelé mají možnost této prezentace se 
zúčastnit.Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 
262/25.2014 přijato 

12. Vyhodnocení vyhlášeného  záměru č.1/2014 prodeje pozemků p.č. 
328/16, 328/17, 328/18 v k.ú.Želkovice. Obecní úřad obdržel pouze 
jednu nabídku a to od zájemců: manželé Michal a Lucie Klapalovi, 
Želkovice čp.27 v zalepené obálce s náležitostmi dle vyhlášeného záměru. 
Vyhodnocení: 
Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče: Manželé Michal Klapal a Lucie 
Klapalová, splňuje všechny ustanovení vyhlášeného záměru navrhuje 
starostka obce zastupitelstvu obce schválit uzavření Kupní smlouvy s  
panem Michalem Klapalem  a paní Lucií Klapalovou, Želkovice čp.27. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 263/25.2014 
přijato 

13. Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.37/1 v k.ú.Želkovice. 
Starostka navrhuje vyhlásit záměr na prodej pozemku p.č.37/1 
v k.ú.Želkovice. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru 
prodeje pozemků za min. cenu 100,- Kč/m2, žadatelem musí být vlastník 
sousedních nemovitostí. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 1 /Petr Černý/, proti 0. Usnesení č. 
264/25.2014 přijato 
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14. Starostka podala návrh na odkoupení pozemku p.č. 328/15 
v k.ú.Želkovice – návrh na zadání znaleckého posudku. Jedná se o 
pozemek na návsi v obci Želkovice, kde jsme v loňském roce realizovali 
projekt zpevněných ploch, zvonička, mobiliář atd. Na pozemek byla 
uzavřena nájemní smlouva na dobu udržitelnosti projektu. V současné 
době  je již možné pozemek odkoupit. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 1 /Petr Černý/, proti 0. Usnesení č. 
265/25.2014 přijato 

15. Starostka podala návrh  na schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na 
nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních funkcí pro rok 
2014 s poskytovatelem služby knihovnou města Hradec Králové na částku 
10.500,- Kč. Tuto dotaci jsme poskytovali již v loňském roce, výměnný 
fond bude zajištěn pro obě naše knihovny Žíželeves a Hořiněves. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 266/25.2014 
přijato 

16. Starostka podala návrh   na uzavření Dohody o partnerství s o.p.s. 
Hradecký venkov, na předfinancování části projektu „Krajina je naše 
zrcadlo“. V rámci tohoto projektu, který je podpořen dotací PRV ČR 
bude realizována interaktivní naučná stezka pro děti mladšího školního a 
předškolního věku v Bažantnici. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 267/25.2014 
přijato 

17. Informace: 
 - Komplexní pozemkové úpravy – probíhá výběrové řízení na dodavatele 
geodetických prací pro k.ú.Žížekeves, Želkovice, 
- budova nádraží Hořiněves – odeslán dopis SŽDC o stavu budovy a 
okolních pozemků – přislíbena náprava do 30.4.2014, 
- vytýčení pozemku cesta Bažantnice – Máslojedy: bude provedeno 
27.5.2014,   
- informace k řízení o odstranění stavby v k.ú. Žíželeves – proběhne další 
schůzka na místě 22.5.2014 svoláno odborem výstavby, Smiřice. 

18. Závěr 
 
Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 19,00 

 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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   příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 6.5.2014:  

 
 

Usnesení č. 253/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 24. zasedání. 
 
Usnesení č. 254/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období                
1-4/2014. Příjmy: 4.824.445,97Kč  Výdaje: 3.497.157,90 Kč.  
 
Usnesení č. 255/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.1/2014              
(viz příloha č.1) 
 
Usnesení č. 256/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že návrh závěrečného účtu Obce 
Hořiněves za rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před 
projednáním, nebyly k němu uplatněny připomínky, zastupitelstvo obce Hořiněves 
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.   Zastupitelstvo schvaluje účetní 
uzávěrku obce ze rok 2013. 
(příloha č.2 Závěrečný účet Obce Hořiněves za rok 2013). 
 
Usnesení č. 257/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí  s  vytvořením 2 pracovních míst na 
veřejně prospěšné práce a smlouvou na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce 
Hradec Králové. 
  
Usnesení č. 258/25. 2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informace o akceptování žádosti o podporu ze 
SFŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves, Energetické úspory v ZŠ 
Hořiněves, a schvaluje návrh na vyhlášení VŘ. Zastupitelstvo obce Hořiněves 
souhlasí s uzavřením smlouvy příkazní, jejímž předmětem je organizace dvou 
veřejných zakázek na realizaci projektu: “Zkvalitnění nakládání s odpady v obci 
Hořiněves“ a „ Energetické úspory ZŠ Hořiněves“ s Centrem evropského 
projektování a.s., Hradec Králové.  
 
Usnesení č. 259/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou FIN-servis, 
a.s., zprostředkovatelem nákupu energií na Komoditní burze Kladno pro nákup 
energií na období roku 2015 - 2016. 
 
Usnesení č. 260/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje složení povodňové komise takto: 
Jana Kuthanová – předseda, Petr Černý - místopředseda, Renata Festová - člen, 
Bouz Václav - člen, Josef Hušek - člen. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 6.5.2014:  

 
Usnesení č. 261/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na zahájení prací na výměně 
střešní krytiny na budově skladu oú a pověřuje starostku obce zahájením 
výběrového řízení na dodavatele. 
 
Usnesení č. 262/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na podání žádosti o dotaci 
s SFŽP v rámci podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže – Víceúčelový komunální stroj 
– zametač a ukládá starostce zajištění podání žádosti o dotaci. 
 
Usnesení č. 263/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  po vyhodnocení záměru č.1/2014 prodeje 
pozemků.č.328/16, 328/17, 328/18 v k.ú.Želkovice konstatuje, že nabídka 
uchazečů manželů Michal a Lucie Klapalovi, Želkovice čp.27  splňuje všechny 
ustanovení vyhlášeného záměru č.1/2014 a proto pověřuje starostku obce 
uzavřením Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č.328/16,328/17,328/18 
v k.ú.Želkovice s panem Michalem Klapalem a paní Lucií Klapalovou, dle 
předložené nabídky a vyhlášeného záměru č.1/2014. 
 
Usnesení č. 264/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí s  vyhlášením záměru  na prodej pozemku 
p.č.37/1 v k.ú.Želkovice. za min. cenu 100,- Kč/m2. 
 
Usnesení č. 265/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí s  návrhem na odkoupení pozemku 
p.č.328/15 v k.ú.Želkovice po vypracování znaleckého posudku  bude stanovena 
maximální možná cena pro uzavření kupní smlouvy. 
 
Usnesení č. 266/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na 
nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních funkcí pro rok 2014 
s poskytovatelem služby knihovnou města Hradec Králové na částku 10.500,- Kč. 
 
Usnesení č. 267/25. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje uzavření Dohody o partnerství s o.p.s. 
Hradecký venkov, na předfinancování části projektu „Krajina je naše zrcadlo“ a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 
 
 

 

 
 
 
  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


