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Zápis - 27. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana,  Pavlíková Helena,  Rejfek Otakar,   Hátle Vítězslav, 
Hušek Josef,  Renata Festová, Petr Černý 
Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák 
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 26. zasedání 
3. Kontrola plnění rozpočtu 1 - 8/2014 
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.3/2014 
5. Návrh na zrušení Směrnice odpisování a odpisový plán ze dne 1.10.2012 a 
návrh na schválení Směrnice – Odpisový plán č. 1/2014 
6. Informace o schválení žádostí o podporu ze SFŽP – v rámci podpory 2.1.3. 
snížení imisní zátěže na projekt „Pořízení zametacího stroje v Hořiněvsi“ a návrh 
na schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a návrh na schválení Smlouvy 
na dodávku zařízení. 
7. Návrh na schválení Smlouvu o bezúplatném převodu majetku od ČR 
pozemek p.č.508/3, 518/2, 518/4 v k.ú. Jeřičky 
8. Návrh na zařazení pohledávek účtu č.311 ne účet č.911 
9. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 328/5 v k.ú. 
Želkovice 
10. Vyhodnocení záměru č.2/2014 pronájmu plynárenského zařízení na části 
pozemku p.č.401/1 v k.ú.Hořiněves 
11. Vyhodnocení záměru č.3/2014 nájmu nebytových prostor v čp.131 
12. Vyhodnocení záměru č.4/2014 nájmu nebytových prostor v čp.131 
13. Vyhodnocení záměru č.5/2014 prodeje pozemku p.č.37/1 v k.ú.Želkovice 
14. Vyhodnocení záměru č.6/2014  pachtu pozemků 
15. Vyhodnocení záměru č.7/2014  pachtu pozemků 
16. Vyhodnocení záměru č.8/2014  pachtu pozemků 
17. Vyhodnocení záměru č.9/2014  pachtu pozemků 
18. Vyhodnocení záměru č.10/2014  pachtu pozemků 
19. Vyhodnocení záměru č.11/2014  pachtu pozemků 
20. Vyhodnocení záměru č.12/2014  pachtu pozemků 
21. Výpověď nájmu bytu č. 8 v čp. 114 
22. Návrh na zahájení jednání ve věci odkoupení pozemků ve vlastnictví České 
obce sokolské, Praha vedené na LV 311 pro Obec Hořiněves 
23. Návrh na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se Státním pozemkovým 
úřadem na pozemek p.č. 91/3 a 432/6 v k.ú.Hořiněves 
24. Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na: Udržovací práce objektu 
skladu v obci Hořiněves – střecha 
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25. Informace o realizovaných projektech soc. zařízení MŠ,ZŠ, Komplexní 
pozemkové úpravy, informace k řízení o odstranění stavby v k.ú.Žíželeves, naučná 
stezka Bažantnice 
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 26. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: p. H. Pavlíková, ověřovatelé: p. V. 

Hátle a p. O. Rejfek  návrhová komise -   p. J. Hušek, . ZO souhlasí 
s návrhem. 

2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 26. zasedání. Usnesení č.268-271, 
272, 273, 274 se plní, 275/26.2014 – splněno.  
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 276/27.2014 
přijato. 

3. ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1 - 8/2014. 
Příjmy: 10.093 360,72Kč  Výdaje: 7.097 481,01  Kč. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 277/27.2014 
přijato. 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 
č. 3/2014 (viz příloha č.1). ZO souhlasí s pověřením starostky provádění 
rozpočtových opatření až do ustavujícího zasedání. Hlasování: Pro 6, 
zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 278/27.2014 přijato. 

5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na zrušení 
Směrnice odpisování a odpisový plán ze dne 1.10.2012 a návrh na 
schválení Směrnice – Odpisový plán č. 1/2014 z důvodu změny legislativy 
– účetních standardů.  
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 279/27.2014 
přijato 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se schválením žádosti o 
podporu z SFŽP,  v rámci podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže na projekt 
„Pořízení zametacího stroje v Hořiněvsi“ a návrh na schválení uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace a návrh na schválení Smlouvy na dodávku 
zařízení s vítězem výběrového řízení Zemědělským družstvem Všestary, 
Rozběřice 18, 503 12 Všestary. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 280/27.2014 
přijato 

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 
Smlouvy č.j.UZSVM/H/15635/2014-HMSU o bezúplatném převodu 
majetku od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : 
pozemek p.č.508/3, 518/2, 518/4 v k.ú. Jeřičky. V průběhu jednání se 
dostavil Petr Černý. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 281/27.2014 
přijato 
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8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s  návrhem na zařazení pohledávek 
inv. č.1,2 z účtu č.311 na účet č.911. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 282/27.2014 
přijato  .  

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na vyhlášení záměru k 
pozemku p.č. 328/5 v k.ú. Želkovice, jedná se o části pozemku, které je 
třeba před vyhlášením záměru geometricky oddělit. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves bere na vědomí předložené žádosti a ukládá starostce obce 
předložit tuto žádost na dalším jednání zastupitelstva po provedení 
místního šetření.  Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 
283/27.2014 přijato. 

10. Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě zveřejněného záměru č.2/2014 
pronájmu plynárenského zařízení na části pozemku p.č.401/1 v 
k.ú.Hořiněves souhlasí s uzavřením Smlouvy č.9414002942/182217-8556 
o nájmu plynárenského zařízení s RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem. Podmínky záměru  č.2/2014 jsou splněny. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 284/27.2014 
přijato.  

11. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č. 3/2014 nájmu nebytových prostor v čp.131 přišla jedna 
nabídka. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. 
Jaroslava Jonáše splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 
nebytových prostor s p. Jaroslavem Jonášem. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 285/27.2014 
přijato. 

12. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č. 4/2014 nájmu nebytových prostor v čp.131 přišly dvě nabídky.  
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p Josefa Sehnala 
splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru a nabízí  vyšší cenu za 
nájem pronajímaných nebytových prostor. Zastupitelstvo obce Hořiněves 
souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor s p. Josefem 
Sehnalem.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 286/27.2014 
přijato. 

13. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se  zrušením záměru č.5/2014 
prodeje pozemku p.č.37/1 v k.ú.Želkovice, z důvodu zpracovaného GP 
z roku 2013 a tedy z důvodu omylu a tím chybně specifikovaného záměru. 
Starostka obce se za toto pochybení omluvila přítomným. Zastupitelstvo 
obce doporučuje doručenou jedinou obálku vrátit zájemci neotevřenou. 
Neotevřená obálka byla osobně předána přímo na jednání přítomnému 
panu Kamilu Hronovskému.  
Hlasování: Pro 6, zdržel se 1, proti 0.  Usnesení č. 287/27.2014 
přijato. 

14. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č. 6/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Karla Blažka, Benátky čp.48 



4 

 

splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu 
s p.Karlem Blažkem. Benátky čp. 48 ve smyslu zveřejněného záměru č. 
6/2014. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 288/27.2014 
přijato. 

15. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.7/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Jiřího Černého, Benátky čp.17, 
splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s p.Jiřím 
Černým, Benátky čp.17 ve smyslu zveřejněného záměru č.7/2014. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 289/27.2014 
přijato. 

16. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.8/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka Zemědělského družstva Všestary, 
Rozběřice 18, splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o 
zemědělském pachtu s  Zemědělského družstva Všestary, Rozběřice 18  
ve smyslu zveřejněného záměru č.8/2014. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 290/27.2014 
přijato. 

17. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.9/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka Agrochov spol.s.r.o., Hořiněves 
čp.170 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s 
Agrochov spol.s.r.o., Hořiněves čp.170 ve smyslu zveřejněného záměru 
č.9/2014. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 291/27.2014 
přijato. 

18. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.10/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Tomáše Boučka, Benátky čp.6, 
splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s 
p.Tomášem Boučkem, Benátky čp.6  ve smyslu zveřejněného záměru 
č.10/2014. Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 
292/27.2014 přijato. 

19. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.11/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka ACHP spol.s.r.o., Jana Černého 
376/5, Hradec Králové splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o 
zemědělském pachtu s ACHP spol.s.r.o., Jana Černého 376/5, Hradec 
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Králové splňuje ve smyslu zveřejněného záměru č.11/2014. Hlasování: 
Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 293/27.2014 přijato. 

20. Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že na základě zveřejněného 
záměru č.12/2014 pachtu pozemků přišla jedna nabídka. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Stanislava Štěrby, Vrchovnice 
čp. 15, splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s 
p.Stanislavem Štěrbou, Vrchovnice čp.15 ve smyslu zveřejněného záměru 
č.12/2014. Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 
294/27.2014 přijato. 

21. Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 
v čp.114. O přidělení bytu bude zastupitelstvo obce jednat na pracovním 
jednání, které se bude konat bezprostředně po skončení jednání 
zastupitelstva obce. V průběhu jednání odešel p. Petr Černý  Hlasování: 
Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 295/27.2014 přijato. 

22. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  návrhem na zahájení jednání ve 
věci odkoupení pozemků ve vlastnictví České obce sokolské, Praha 
vedené na LV 311 pro Obec Hořiněves. Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, 
proti 0.  Usnesení č. 296/27.2014 přijato. 

23. Na základě nabídky Státního pozemkového úřadu k propachtování/nájmu 
pozemků Obecní úřad Hořiněves zažádal ve stanoveném termínu o nájem 
pozemku p.č.91/3 a 432/6 v k.ú.Hořiněves. Na základě uzavření nájemní 
smlouvy předpokládáme dále možné uzavření kupní smlouvy. Hlasování: 
Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 297/27.2014 přijato.. 

24. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s Protokolem o 
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce 
objektu skladu v obci Hořiněves – střecha“ a souhlasí uzavřením Smlouvy 
o dílo č. 2/2014 s vítězem výběrového řízení ASJ s.r.o, Světí čp.8, 503 12. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 298/27.2014 
přijato.. 

25. Informace: Řízení o odstranění stavby v k.ú. Žíželeves, nabylo právní moci - stavba 

je odstraněna , informace k uplatňování nároku k účtování náhrady nákladů za zásah u 
dopravních nehod, o realizovaných projektech soc. zařízení MŠ, ZŠ, naučná stezka 
Bažantnice, chodníčky ZS, Želkovice. 
KPÚ Žíželeves, Želkovice, Jeřičky, Projekt Odpady,  Štěpkovač -specifikace.  

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18,54 

 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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 příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  29.9.2014:  

 
 

Usnesení č. 276/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  bere na vědomí kontrolu usnesení z 26. zasedání. 
 
Usnesení č. 277/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období                
1-8/2014.  Příjmy: 10.093.360,72 Kč  Výdaje: 7.097.481,01 Kč.  
 
Usnesení č. 278/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 (viz příloha 
č.1). Zastupitelstvo obce Hořiněves pověřuje starostku obce k provádění 
rozpočtových opatření za období až do ustavujících zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva obce.              
 
Usnesení č. 279/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves ruší Směrnici odpisování a odpisový plán ze dne 
1.10.2012 a schvaluje Směrnici – Odpisový plán č. 1/2014. 
 
Usnesení č. 280/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informaci o  schválené žádosti o 
podporu z SFŽP,  v rámci podpory 2.1.3. snížení imisní zátěže na projekt „Pořízení 
zametacího stroje v Hořiněvsi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 
a schvaluje uzavření Smlouvy na dodávku zařízení s vítězem výběrového řízení 
Zemědělským družstvem Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary. Pověřuje 
starostku obce podpisem  smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o dodávce 
zařízení. 
  
Usnesení č. 281/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí  návrh na schválení Smlouvy 
č.j.UZSVM/H/15635/2014-HMSU o bezúplatném převodu majetku od ČR – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových : pozemek p.č.508/3, 518/2, 
518/4 v k.ú. Jeřičky a souhlasí s jejím uzavřením. Pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 282/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zařazení pohledávek inv.č 1,2 účtu č.311 
na účet č.911. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.9.2014:  

 
Usnesení č. 283/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí předložené žádosti o odprodej části 
p.č. 328/5 v k.ú. Želkovice a ukládá starostce obce předložit tuto žádost na dalším 
jednání zastupitelstva po provedení místního šetření.  
 
Usnesení č. 284/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě zveřejněného záměru č.2/2014 
pronájmu plynárenského zařízení na části pozemku p.č.401/1 v k.ú.Hořiněves 
souhlasí s uzavřením Smlouvy č.9414002942/182217-8556 o nájmu plynárenského 
zařízení s RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. 
Podmínky záměru  č.2/2014 jsou splněny, zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 285/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Jaroslava Jonáše splňuje 
všechny podmínky vyhlášeného záměru pronajímaných nebytových prostor. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor  specifikovaných v záměru č.3/2014 dle podmínek tohoto záměru a 
v souladuu s nabízenou cenu za m2 a rok s p. Jaroslavem Jonášem, bytem 
Hořiněves čp. 131. 
 
Usnesení č. 286/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Josefa Sehnala splňuje 
všechny podmínky vyhlášeného záměru pronajímaných nebytových prostor a 
nabízí nejvyšší cenu za m2 za rok. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových 
prostor  specifikovaných v záměru č.4/2014 dle podmínek tohoto záměru a v 
souladu s nabízenou cenu za m2 a rok s p. Sehnal Josef, bytem Hořiněves čp. 131. 
 
 
Usnesení č. 287/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se  zrušením záměru č. 5/2014 prodeje 
pozemku p.č.37/1 v k.ú.Želkovice, z důvodu zpracovaného geometrického plánu 
z roku 2013 a z důvodu mylné specifikace celého záměru. Zastupitelstvo obce 
doporučuje doručenou jedinou obálku vrátit zájemci neotevřenou. 
 
Usnesení č. 288/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Karla Blažka, Benátky čp. 
48 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce Hořiněves 
souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s p.Karlem Blažkem,  
Benátky čp. 48 ve smyslu zveřejněného záměru č. 6/2014 a pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy. 
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příloha č.3  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.9.2014:  
 

 
Usnesení č. 289/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Jiřho Černého, Benátky 
čp. 17 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s p.Jiřím Černým, 
Benátky čp. 17  ve smyslu zveřejněného záměru č. 7/2014 a pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 290/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka Zemědělského družstva 
Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary splňuje všechny podmínky vyhlášeného 
záměru. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o 
zemědělském pachtu s Zemědělského družstvem Všestary, Rozběřice 18, 503 12 
Všestary  ve smyslu zveřejněného záměru č. 8/2014 a pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 291/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka Agrochov spol.s.r.o., 
Hořiněves čp.170 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s Agrochov 
spol.s.r.o., Hořiněves čp.170 ve smyslu zveřejněného záměru č. 9/2014 a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 292/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Tomáše Boučka, Benátky 
čp. 6 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo obce 
Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu s p.Tomášem 
Boučkem, Benátky čp. 6  ve smyslu zveřejněného záměru č. 10/2014 a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 293/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka ACHP spol.s.r.o., Jana 
Černého 376/5, Hradec Králové splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském 
pachtu s ACHP spol.s.r.o., Jana Černého 376/5, Hradec Králové ve smyslu 
zveřejněného záměru č. 11/2014 a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 294/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že nabídka p. Stanislava Štěrby, 
Vrchovnice čp. 15 splňuje všechny podmínky vyhlášeného záměru. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu 
s p.Stanislavem Štěrbou, Vrchovnice čp. 15 ve smyslu zveřejněného záměru č. 
12/2014 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
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příloha č.4  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.9.2014:  

 
 
Usnesení č. 295/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 8 
v čp.114. 
 
Usnesení č. 296/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  návrhem na zahájení jednání ve věci 
odkoupení pozemků ve vlastnictví České obce sokolské, Praha vedené na LV 311 
pro Obec Hořiněves. 
 
Usnesení č. 297/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí žádost na základě nabídky Státního 
pozemkového úřadu  k propachtování/nájmu pozemků -  nájem pozemku p.č.91/3 
a 432/6 v k.ú.Hořiněves. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením 
smlouvy o pachtu/nájmu těchto pozemků a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 298/27. 2014 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Protokol o hodnocení nabídek 
veřejné zakázky malého rozsahu „Udržovací práce objektu skladu v obci Hořiněves 
– střecha“ a souhlasí uzavřením Smlouvy o dílo č.2/2014 s vítězem výběrového 
řízení ASJ s.r.o, Světí čp.8, 503 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


