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Zápis - 4. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. 
 

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

2. Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání 
3. Kontrola plnění rozpočtu 1 - 5/2015 
4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.2/2015 
5. Informace o realizaci stavby: „Hořiněves – rekonstrukce nn“ a “Hořiněves – 

rekonstrukce VO“ – navazující stavební práce - vjezdy 
6. Řešení žádostí odkoupení pozemků v k.ú.Želkovice a k.ú.Hořiněves 
7. Návrh na schválení přijetí dotace POV KHK 
8. Návrh na uzavření smlouvy kupní č.2015/1218 se St.městem Hradec 

Králové – AVIA A 30K 
9. Návrh na uzavření Smlouvy č.14198093 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na realizaci akce : „Energetické úspory ZŠ 
Hořiněves“ 

10. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK kraje – 
financování JPO – smlouva č.15JPO02-0001 

11. Návrh na zaslání odmítnutí výpovědi smlouvy podané a.s. EKO-KOM.   
12. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Knihovně 

města Hradec Králové ve výši 10.500,- Kč na regionální knihovnické služby 
poskytované Obecní knihovně Hořiněves a Žíželeves 

13. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému 
sdružení při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi  ve výši 30.000,- Kč 

14. Návrh na uzavření dohody o ukončení nájemních smluv na pozemek p.č. 
dříve PK 328/9 nyní st.14 v k.ú.Želkovice s o.p.s. Hradecký venkov 

15. Návrh na uzavření dohody o ukončení nájemních smluv na pozemek p.č. 
267 v k.ú.Žíželeves a p.č.401/19 v k.ú. Hořiněves s o.p.s. Hradecký venkov. 

16. Návrh na uzavření Smlouvy darovací s o.p.s.Hradecký venkov na darování 2 
dětských hřišť jejíchž zůstatková cena činí 271.958,- Kč 

17. Návrh na uzavření Smlouvy darovací s o.p.s.Hradecký venkov na darování 1 
dětského hřiště jehož zůstatková cena činí 103.844,- Kč 

18. Ustanovení komise pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele na realizaci 
investičních akcí v roce 2015 

19. Informace o realizovaných projektech 
20. Diskuse, závěr . 
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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 3. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

 
Průběh jednání: 

1. Starostka podala návrh: zapisovatel: p. J.Kuthanová, ověřovatelé:,  p.  
M.Novák  a p.P.Černý . Návrhová komise: p.V.Hátle  a p. O.Rejfek. ZO 
souhlasí s návrhem. 

2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení z 2. zasedání. Usnesení č. 
38/2.2015 - se plní, 32-37, 39/2. 2015 – splněno. V průběhu jednání přišel 
zastupitel J.Hojda. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 58/4. 2015 
přijato. 

3. ZO byli seznámeni s plněním rozpočtu obce za období 1 - 5/2015: 
Příjmy: 6.181.179,28 Kč  Výdaje: 6.555.926,35 Kč.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 59/4. 2015 
přijato. 

4. ZO byli seznámeni s návrhem na schválení rozpočtového opatření 
č.2/2015: 
Příjmy: 1.272.211,68 Výdaje: 1.099.541,- Kč 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 60/4. 2015 
přijato. 

5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s postupem  realizace 
stavby: „Hořiněves – rekonstrukce nn“ a “Hořiněves – rekonstrukce VO“ 
– navazující stavební práce – vjezdy. Starostka předložila rozpočet.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 61/4. 2015 přijato  

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s postupem jednání 
k žádostem o odkoupení pozemku v k.ú.Želkovice – žadatel s navrženým 
návrhem zastupitelstva obce nesouhlasí a žádá o odkup pozemku ve 
vzdálenosti min. 2m od hrany domu směrem k veřejné komunikaci, což 
sám p.Hronovský potvrdil, jako účastník jednání. Starostka ocitovala ČSN 
730802, která se vztahuje k šíři místní komunikace. Starostka konstatovala, 
že zastupitelstvo chtělo vyhovět žadateli,  zastupitelé však nechtějí omezit 
prostory s ohledem např. na vyhrnování sněhu a další budoucí aktivity 
obce. Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání o tomto bodu se začali 
řešit záležitosti a argumenty, které nebyly relevantní k projednávanému 
bodu jednání a nebyly ve schváleném programu jednání, starostka 
přerušila jednání o této části tohoto bodu a navrhla přesunout tuto část na  
další jednání zastupitelstva.  Pozemek v  k.ú.Hořiněves ú.č.477/35 je před 
g. zaměřením.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 62/4. 2015 přijato 

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno se smlouvou 15POV01 a 
souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy o dotaci. 
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Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 63/4. 2015 přijato.  
8. ZO bylo seznámeno se  návrhem  na uzavření smlouvy kupní č.2015/1218 

se St.městem Hradec Králové, předmětem této smlouvy je závazek 
prodávajícího odevzdat kupujícímu nákladní automobil – speciální 
cisternovou automobilovou stříkačku AVIA A 30K – reg. zn. HK 97 55, výr. 
č. 17-81-04933/1981 (dále jen „předmět koupě“) a umožnit mu nabýt 
vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem této smlouvy 
zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 
12.500,- Kč včetně DPH.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 64/4. 2015 přijato 

9. Starostka seznámila ZO s  návrhem na uzavření Smlouvy č.14198093 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci 
akce : „Energetické úspory ZŠ Hořiněves“ 

 Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 65/4. 2015 přijato. 
10. Starostka  seznámila ZO s návrhem na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu KHK kraje – financování JPO – smlouva č.15JPO02-0001 
na mzdové výdaje a zákonné pojištění  členům JPO III Hořiněves, kteří 
vykonávají službu jako své hlavní zaměstnání , dotace ve výši 50 tis. Kč. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 66/4. 2015 přijato. 

11      Starostka seznámila ZO s výpovědí smlouvy, kterou obci zaslala společnost 
EKO-KOM, a.s. a z důvody proč obec tuto výpověď obdržela. Důvodem je 
to, že starostka obce odmítla podepsat nově předloženou smlouvu  
z důvodu, že dle jejího názoru je tato smlouva pro obec velmi nevýhodná, 
při jednání se zástupcem EKO- KOMu přednesla návrhy na kompromisní 
řešení. Ze strany EKO – KOMu však nebylo akceptováno. Z těchto důvodů 
navrhuje zaslání Odmítnutí výpovědi s odůvodněním. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 67/4. 2015 přijato. 

12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové ve výši 
10.500,- Kč na regionální knihovnické služby poskytované Obecní knihovně 
Hořiněves a Žíželeves. 

 Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 68/4. 2015 přijato 
13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení při kostele sv. Mikuláše 
v Žíželevsi  ve výši 30.000,- Kč 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 69/4. 2015 přijato. 

14. Starostka informovala zastupitele o návrhu na uzavření dohody o ukončení 
nájemních smluv na pozemek p.č. dříve PK 328/9 nyní st.14 v k.ú.Želkovice 
s o.p.s. Hradecký venkov. Jedná se o pozemek kde je umístěno dětské hřiště, 
které bylo pořízeno v rámci projektu, který realizovala o.p.s. Hradecký 
venkov, po udržitelnosti projektu a darování prvků na dětském hřišti obci 
ukončujeme i nájemní vztah. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 70/4. 2015 přijato. 

15. Starostka informovala zastupitele o návrhu na uzavření dohody o ukončení 
nájemních smluv na pozemek p.č. 267 v k.ú.Žíželeves a p.č.401/19 v k.ú. 
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Hořiněves s o.p.s. Hradecký venkov. Jedná se o pozemek kde je umístěno 
dětské hřiště, které bylo pořízeno v rámci projektu, který realizovala o.p.s. 
Hradecký venkov, po udržitelnosti projektu a darování prvků na dětském 
hřišti obci ukončujeme i nájemní vztah.  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 71/4. 2015 přijato. 

16. Starostka informovala o návrhu na uzavření Smlouvy darovací s 
o.p.s.Hradecký venkov na darování 2 dětských hřišť jejíchž zůstatková cena 
činí 271.958,- Kč 
 Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 72/4. 2015 přijato. 

17. Starostka informovala o Starostka informovala o návrhu na uzavření 
Smlouvy darovací s o.p.s.Hradecký venkov na darování dětského hřiště jehož 
zůstatková cena činí 103.844,- Kč  
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 73/4.2015 přijato.  

18. Zastupitelstvo doplnilo bod jednání o ustanovení Komise pro hodnocení 
nabídek  a výběr dodavatel investičních akcí v roce 2015. Starostka navrhla 
tyto členy : V.Hátle, O.Rejfek, R.Festová, H.Pavlíková a J.Kuthanová. 
Hlasování: Pro 7, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 74/4.2015 přijato.  
 
 
 

19. Informace: Informace o realizovaných projektech, komise pro hodnocení 
nabídek, HOZ od BPS uložení sedimentu, vyúčtování projektu Krajina je naše 
zrcadlo, vratka předfinancování 431.424,- Kč.   Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a  

 

 

 

 

Zápis zapsala: J.Kuthanová 

Závěr  jednání: 19, 07 
 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  9.6..2015:  
 
 

 

Usnesení č. 58/4. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. zasedání. 
 
Usnesení č. 59/4. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období                
1-5/2015. Příjmy: 6.181.179,28 Kč  Výdaje: 6.555.926,35 Kč 
 
Usnesení č. 60/4.2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015: 
 (příloha č.1 – Rozpočtové opatření 2/2015) 
 
Usnesení č. 61/4.2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vydlážděním vjezdů k nemovitostem čp. 
dláždění vjezdů u čp. 15,22,23,24,25 dle předloženého rozpočtu ze dne 8.6.2015.  
 
Usnesení č. 62/4. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s přesunem části bodu č. 6 programu 
4.zasedání na některé další jednání.  
 
Usnesení č. 63/4.2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí smlouvu 15POV01 a souhlasí s 
přijetím dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy o dotaci. 
 
Usnesení č. 64/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č.2015/1218 se 
Statutárním městem Hradec Králové na  nákladní automobil – speciální 
cisternovou automobilovou stříkačku AVIA A 30K – reg. zn. HK 97 55, výr. č. 17-
81-04933/1981 za kupní cenu 12.500,- Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č. 65/4. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  uzavřením Smlouvy č.14198093 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce : 
„Energetické úspory ZŠ Hořiněves“ a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  9.6..2015: 

 
 
Usnesení č. 66/4. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu KHK kraje – financování JPO – smlouva č.15JPO02-0001 a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 67/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na  odmítnutím výpovědi smlouvy podané 
a.s. EKO-KOM, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 
 

Usnesení č. 68/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace Knihovně města Hradec Králové ve výši 10.500,- Kč na 
regionální knihovnické služby poskytované Obecní knihovně Hořiněves a 
Žíželeves a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
 

Usnesení č. 69/4. 2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční částku do maximální výše 30. tisíc Kč 
Občanskému sdružení při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi na zajištění akce Setkání 
rodáků.  A pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy. 
 

Usnesení č. 70/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na  uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy na pozemek p.č. dříve PK 328/9 nyní st.14 v k.ú.Želkovice s o.p.s. 
Hradecký venkov. 
 

Usnesení č. 71/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na  uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy na pozemek p.č. 267 v k.ú.Žíželeves a p.č.401/19 v k.ú. Hořiněves s o.p.s. 
Hradecký venkov. 
 
 
 

Usnesení č. 72/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy darovací s o.p.s.Hradecký 
venkov na darování 2 dětských hřišť, jejíchž zůstatková cena činí 271.958,- Kč. 
Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy darovací. 
 
 

Usnesení č. 73/4. 2015 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy darovací s o.p.s.Hradecký 
venkov na darování dětského hřiště, jehož zůstatková cena činí 103.844,- Kč. 
Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy darovací. 
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příloha č.3  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  9.6.2015: 
 
Usnesení č. 74/4.2015 
Zastupitelstvo doplnilo bod jednání o ustanovení Komise pro hodnocení nabídek  
a výběr dodavatel investičních akcí v roce 2015. Starostka navrhla tyto členy : 
V.Hátle, O.Rejfek, R.Festová, H.Pavlíková a J.Kuthanová. 
 

 
 

 

 Jana Kuthanová 

 Starostka obce 


