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Zápis - 26. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7.7.2014.
Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Rejfek Otakar, Hojda
Jan, Novák Milan, Hátle Vítězslav, Hušek Josef přišel v průběhu jednání
Omluveni: Renata Festová
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání
Kontrola plnění rozpočtu 1 - 6/2014
Návrh na schválení rozpočtového opatření č.2/2014
Hrobové místo č.285 – hřbitov Hořiněves
Informace o schválení žádostí o podporu ze SFŽP – Zkvalitnění
nakládání s odpady, návrh na vyhlášení VŘ na dodávky a návrh na
schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Informace o schválení žádostí o podporu ze SFŽP - Zateplení budovy
základní školy v Hořiněvsi, návrh na vyhlášení VŘ na stavební práce a
návrh na schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Informace o podané žádosti o dotaci s SFŽP v rámci podpory 2.1.3.
snížení imisní zátěže
Návrh na schválení darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený
Kostelec
Informace o realizovaných projektech soc. zařízení MŠ,ZŠ, Komplexní
pozemkové úpravy, budova nádraží Hořiněves, vytýčení pozemku cesta
Bažantnice – Máslojedy, informace k řízení o odstranění stavby
v k.ú.Žíželeves, naučná stezka Bažantnice, pohledávky.
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 25. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1.
Starostka podala návrh: zapisovatel: p. H. Pavlíková, ověřovatelé: p. M.
Novák a p. V. Hátle, návrhová komise - p. J. Hojda a p. P. Černý. ZO
souhlasí s návrhem.
2.
ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 25. zasedání. Usnesení č.253-260,
262, 266, 267/25.2014 - splněna, usnesení č. 261, 263 - 265/25.2014
nesplněno, usnesení č. 258/25.2014 dnes na jednání .
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 268/26.2014
přijato.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1 - 6/2014.
Příjmy: 7.243.262,33Kč Výdaje: 4.962.595,64 Kč.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 269/26.2014
přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením
č. 2/2014 (viz příloha č.1) Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.
Usnesení č. 270/26.2014 přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s žádostí k hrobovému
místu č. 285 – hřbitov Hořiněves, kde jsou uloženy ostatky dr. Josefa P.
Pražáka – významného ornitologa a rodáka z Hořiněvsi. Návrh je
prohlásit toto hrobové místo jako památný hrob, který je osvobozen od
poplatků s právem údržby České zoologické společnosti, stavební zásahy
na pomníku vždy jen se souhlasem obce.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 271/26.2014
přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s informací o schválení
žádostí o podporu ze SFŽP, zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění nakládání s odpady a pověřuje
starostku obce jejím podpisem, schvaluje návrh na vyhlášení VŘ a
smlouvu o organizaci veřejné zakázky s Centrem rozvoje o.p.s., Česká
Skalice, čímž zároveň částečně ruší usnesení č. 258/25.2014.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 272/26.2014
přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s informací o schválení
žádostí o podporu ze SFŽP, zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy
o poskytnutí dotace na projekt Energetické úspory ZŠ Hořiněves a
pověřuje starostku obce jejím podpisem, schvaluje návrh na vyhlášení
VŘ a smlouvu o organizaci veřejné zakázky s Centrem rozvoje o.p.s.,
Česká Skalice, čímž zároveň částečně ruší usnesení č. 258/25.2014.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 273/26.2014
přijato
Zastupitelstvu obce bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci
s SFŽP v rámci podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže na projekt: Pořízení
zametacího stroje v Hořiněvsi. Celkové výdaje na projekt 2.286.900,- Kč,
vlastní zdroje 10%. Žádost byla podána 29.5.2014.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 274/26.2014
přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s předloženým návrhem Darovací
smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec na poskytnutí finančního
daru ve výši 30.000,- Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem
služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 275/26.2014
přijato.
Informace: v průběhu jednání se dostavil p. Josef Hušek
- Komplexní pozemkové úpravy – proběhlo výběrové řízení na
dodavatele geodetických a projektových prací pro k.ú.Žíželeves, Želkovice
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11.

– práce bude provádět f. Alinex, s.r.o., Praha, výběrové řízení pro k.ú.
Jeřičky momentálně probíhá
- budova nádraží Hořiněves – odeslán dopis SŽDC o stavu budovy a
okolních pozemků – přislíbena náprava do 30.4.2014, pozemky jsou
uklizeny a budova zabezpečena proti vniknutí – zazděny okna, dveře.
- vytýčení pozemku cesta Bažantnice – Máslojedy: bylo provedeno, část
pozemku je zorána – mohla by být pronajata, vyhlášení záměru na
pozemky po KPÚ Hořiněves do jednoho měsíce,
- informace k řízení o odstranění stavby v k.ú. Žíželeves – proběhlo další
jednání na místě dne 22.5.2014 svoláno odborem výstavby, Smiřice, dále
bylo vydáno rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby, ke kterému se
stavebník ani jiný účastník řízení neodvolal, rozhodnutí nabylo právní
moci dne 28.6.2014. – Informace o stížnosti, žádosti podané panem
Václavem Imrichem
Informace o realizovaných projektech soc. zařízení MŠ,ZŠ, naučná stezka
Bažantnice
Závěr

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 18,50

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

vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 7.7..2014:

Usnesení č. 268/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 25. zasedání.
Usnesení č. 269/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období
1-6/2014. Příjmy: 7.243.262,33Kč Výdaje: 4.962.595,64 Kč.
Usnesení č. 270/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014
(viz příloha č.1)
Usnesení č. 271/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s prohlášením hrobu č.285 v Hořiněvsi,
kde jsou uloženy ostatky dr.Josefa P. Pražáka – významného ornitologa a rodáka
z Hořiněvsi, památným hrobem, který je osvobozen od poplatků s právem údržby
České zoologické společnosti, stavební zásahy na pomníku možné vždy jen se
souhlasem obce.
Usnesení č. 272/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informaci o schválení žádostí o
podporu ze SFŽP, zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady“ a pověřuje starostku obce jejím
podpisem, schvaluje návrh na vyhlášení VŘ a smlouvu o organizaci veřejné
zakázky s Centrem rozvoje o.p.s., Česká Skalice, čímž zároveň částečně ruší
usnesení č. 258/25.2014.
Usnesení č. 273/26. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o schválení žádostí o podporu ze
SFŽP, zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
Energetické úspory ZŠ Hořiněves a pověřuje starostku obce jejím podpisem,
schvaluje návrh na vyhlášení VŘ a smlouvu o organizaci veřejné zakázky
s Centrem rozvoje o.p.s., Česká Skalice, čímž zároveň částečně ruší usnesení č.
258/25.2014.
Usnesení č. 274/26. 2014
Zastupitelstvu obce bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci s SFŽP
v rámci podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže na projekt: Pořízení zametacího stroje
v Hořiněvsi. Celkové výdaje na projekt 2.286.900,- Kč, vlastní zdroje 10%.
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 7.7.2014:

Usnesení č. 275/26. 2014
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s předloženým návrhem Darovací smlouvy
s Oblastní charitou Červený Kostelec na poskytnutí finančního daru ve výši
30.000,- Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního
hospice Anežky České.

Jana Kuthanová
starostka obce

