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Zápis - 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 16. 2. 2015.
Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav,
Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý, Milan Novák
Omluveni: Jan Hojda
Hosté: dle prezenční listiny
Začátek jednání: 17, 08 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.

Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu zasedání
Informace o plnění rozpočtu r.2014
Návrh na schválení rozpočtu na rok 2015
Návrh na poskytnutí příspěvku na tradiční pochod 1866
Seznámení s protokolem o kontrole a inspekční zprávou České školní inspekce
ze dne 5.1.2015
6. Návrh na schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Hořiněves“
7. Návrh na uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k.ú.Jeřičky
/p.č.581/3,581/4, 584/ od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
8. Delegování na Valnou hromadu VaK a.s. Hradec Králové
9. Nabídka České spořitelny a.s.
10. Informace ze závěrečného přezkoumání hospodaření za rok 2014
11. 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 1. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1.
Starostka podala návrh: zapisovatel: p. H. Pavlíková, ověřovatelé: p.
Festová R. a p.Rejfek O., návrhová komise - p. P. Černý a J. Hušek .
ZO souhlasí s návrhem.
2.
ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 1. zasedání. Usnesení č. 20, 2931/1.2014 - se plní, 15-19/1.2014, 21-25, 26, 27, 28/1.2014 – splněno.
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 32/2. 2015
přijato.
3.
ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1 - 12/2014:
Příjmy: 16.927.778,01 Kč Výdaje: 12.874.590,93 Kč. Zastupitelé byli
seznámení s částkou daňových příjmů, příjmu z vlastní činnosti Oú,
příjmů z dotací a výdaji dle rozpočtové skladby. Příjmy a výdaje byly
čerpány v souladu se schváleným rozpočtem obce včetně provedených
rozpočtových opatření v průběhu roku 2014 (RO 1-5/2014).
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 33/2. 2015
přijato.
ZO byli seznámeni s Projektem : Tradiční pochod 1866 v předvečer oslav
149. Výročí prusko – rakouské války roku 1866 s trasou Jeříčky,
Hořiněves – Máslojedy – Chlum. Žádost o příspěvek od Komitétu pro
udržování památek z války 1866 na tento pochod, který se bude konat
dne 3. července 2015 je ve výši 12 tis. Kč + zajištění stravy. ZO souhlasí
s částkou 10.000,- Kč a zajištěním stravy pro vojáky.
Zastupitelé obce Hořiněves obdrželi návrh rozpočtu obce v dostatečném
předstihu před konáním jednání. Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný,
přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením zůstatku minulých
let. Příjmy 11.094.000,- Výdaje 19.897.000,- Kč. Rozdíl: – 8.803.000,- Kč.
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 34/2.2015 přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s protokolem o kontrole
a inspekční zprávou České školní inspekce ze dne 5.1.2015. Byly zjištěny
nedostatky v MŠ, ČŠI provede další kontrolu za rok. Vedení školy přijala
již opatření k odstranění nedostatků zjištěných ČŠI. Zastupitelstvo obce
bere ne vědomí přijatá opatření, s tím, že případná opatření ze strany
zřizovatele bude řešit po další kontrole ČŠI v MŠ v příštím
roce.Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 35/2. 2015
přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Smlouvou č.14186794
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
OP ŽP, po projednání schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 36/2. 2015 přijato
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Smlouvou o
bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva
č.j.UZSVM/H/1291/2015-HMSU s ČR- Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Jedná se pozemky p.č. 581/3, 581/4, 584 v k.ú.
Jeřičky
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 37/2. 2015 přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s. starostku obce Janu Kuthanovou.
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 38/2. 2015 přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s nabídkou České
spořitelny a.s. Zastupitelstvo Obce projedná tuto nabídku na dalším
zasedání za účasti zástupce České spořitelny a.s.
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Hořiněves za rok 2014. Byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky – právní předpis zák.č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 147a odst. 1,2 písm.
a – zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 tis. Kč bez
DPH, včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího
uzavření – smlouva byla zveřejněna o 10 dní déle. 1. Povinnosti v oblasti
uveřejňování B) Marginální porušení (např. neuveřejnění oznámení o
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uzavření smlouvy) – 2 %, v případě, že se jedná pouze o formální
porušení 0 %. Formální porušení je pak charakterizováno tak, že je bez
třeba i jen potenciálního vlivu na výsledek zadávacího řízení. Což je jistě i
tento náš případ, neboť i kdyby byla smlouva uveřejněna v termínu,
nemohlo by to ovlivnit dokonce ani možnost podání námitky, natož pak
cokoli jiného. Navíc výše se mluví o neuveřejnění, kdežto v našem případě
smlouva zveřejněna byla z vlastního popudu, jen o pár dní později.
Hlasování: Pro 8, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 39/2. 2015 přijato.
12.

Diskuze, Informace: Insolvenční řízení R.B., přidělení bytu čp.129 – zápis
z pracovního jednání, cesta farma - Frantov

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 18, 40
Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...

vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 16.2.2015:

Usnesení č. 32/2. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání.
Usnesení č. 33/2. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období
1-12/2014. Příjmy: 16.927.778,01 Kč Výdaje: 12.874.590,93 Kč
Usnesení č. 34/2.2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočet obce na rok 2015. Příjmy
11.094.000,- Výdaje 19.897.000,- Kč. Rozdíl: – 8.803.000,- Kč. Schodek je kryt
zůstatkem běžného účtu minulého období. /rozpočet příloha č.1/
Usnesení č. 35/2.2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí protokol o kontrole Čj. ČŠIH1440/14-H a dále bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce Čj.
ČŠIH-1439/14-H ze dne 5.1.2015.
Usnesení č. 36/2. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Smlouvou č.14186794 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP na
projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hořiněves“, po projednání
schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 37/2.2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Smlouvou o bezúplatném
převodu majetku a smlouvou o zřízení věcného práva č.j.UZSVM/H/1291/2015HMSU s ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se
pozemky p.č.581/3, 581/4, 584 v k.ú. Jeřičky. Po projednání schvaluje tuto
smlouvu a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 38/2. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s. starostku obce Janu Kuthanovou.
Usnesení č. 39/2. 2015
Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Hořiněves za rok 2014, která bude součástí
Závěrečného účtu.

Jana Kuthanová
Starostka obce

