
5. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 23.5.2011

Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata,  Rejfek Otakar, 
Novák Milan,  Černý Petr, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda
Omluveni:  Hušek Josef omluven
Hosté: 

Začátek jednání: 17,30 hod.
Starostka obce paní Jana Kuthanová přivítala přítomné v sále a zahájila zasedání.  Dále 
starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení se schopné. Jednání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno.

Program zasedání:

1. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
2. Kontrola usnesení z 4. Zasedání
3. Návrh na odsouhlasení přijetí dotace z POV – střecha základní škola
4. Návrh na vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č.37/1 a části 
st.p.č.14 v k.ú.Želkovice
5. Návrh na schválení darovací smlouvy na převod pozemků včetně 
příslušenství – hřbitov Hořiněves,hřbitov Žíželeves
6. Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.267/24 v 
k.ú.Hořiněves
7. Návrh na schválení dohody s s.r.o.Ekolamp – zřízení místa zpětného 
odběru světelných zdrojů
8. Rozpočtové opatření 2/2011.
9. Návrh na ustanovení komise pro hodnocení nabídek stavebních akcí 
v roce 2011
10. Projednání a návrh na schválení Programu obnovy vesnice ne období 
r.2011-2014
11. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
ČEZ Distribuce a.s. - parc.pro 10 RD Špuk Hořiněves + smlouvy o právu 
provést stavbu
12. Delegování na valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 
1866
13. Vyúčtování partnerské smlouvy k realizaci části projektu Dětem pro 
radost o.p.s. Hradecký venkov
14. Informace – soutěž Vesnice roku, slavnostní otevření sportoviště, 
informace z MAS a Mikroregionu OPZ 1866
15. Diskuse
16. 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  4..zasedání byl ověřen,  byl vyložen a tím je považován za schválený. 

Průběh jednání:
1. Starostka požádala o určení zapisovatele a o návrh na ověřovatele 
a  na  stanovení  návrhové  komise.  Zapisovatelem  zápisu  byla  určena 
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H.Pavlíková,  návrh  na  ověřovatelé  p.  Rejfek  Otakar,  V.  Hátle.  Návrh  na 
návrhovou komisi Jan Hojda a Renata Festová. Návrhy schváleny.
2. ZO byli seznámeni s plněním usnesení  ze 4.zasedání, byla  přijata 
usnesení č. 31. až 43.. Usnesení jsou splněna nebo se plní. 
3. ZO byli seznámeni se schválenou podanou  žádostí o dotaci na 
neinvestiční  akci  -  Oprava střechy Základní  školy Hořiněves.  Byla  schválena 
částka  dotace  465  tis.  z POV  tj.  50%  z celkových  neinvestičních  nákladů. 
Zastupitelé souhlasí s přijetím této částky. Hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 
0, přijato usnesení č. 44/5.2011
4. ZO byli seznámeni s žádostí  o odkup pozemků p.č.37/1 a části 
st.p.č.14 v k.ú.  Želkovice.  ZO souhlasí  s vyhlášením záměru za podmínek:  – 
zájemce  nabídne  cenu  za  m2  a  zaváže  se  k úhradě  nákladů  spojených 
s převodem  nemovitosti.  Hlasování  Pro  8,  proti  0,  zdržel  se  0.  Přijato 
usnesení č. 45/5.2011.
5. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem darovací smlouvy, 
kterou  vypracovalo právní oddělení Biskupství  královéhradeckého. Jedná se o 
darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků včetně příslušenství hřbitov 
Hořiněves  a  hřbitov  Žíželeves  od  Římskokatolické  farnosti  -  Děkanství 
Holohlavy.  Hlasování  Pro  8,  proti  0,  zdržel  se  0.  Přijato  usnesení  č. 
46/5.2011.
6. Starostka  obce  seznámila  přítomné  s žádostí  na  prodej  nebo 
pronájem pozemku č. 267/24 jedná se o 90 m2,  žadatel  sousedí s pozemkem. 
ZO  nesouhlasí  s prodejem,  převodem  ani  s  nájmem  pozemku  p.č.267/24. 
Pozemek zasahuje do veřejně přístupné komunikace.  Hlasování Pro 8, proti 
0, zdržel se 0. Přijato usnesení č.47/5.2011
7. ZO  byli  seznámeni  se  smlouvou  se  s.r.o.Ekolamp,  jedná  se  o 
dohodu  o  zpětném  odběru  osvětlovací  techniky  z domácností,  např.zářivky 
apod.  na  sběrném  dvoře.  Hlasování  pro  8,  proti  0,  zdržel  se  0,  přijato 
usnesení č. 48/5.2011
8. Starostka přítomné seznámila s návrhem na rozpočtové opatření 
č.2/2011 jedná se o příjmy z dotací  viz.příloha č. 2  Hlasování Pro 8, proti 0, 
zdržel se 0. Přijato usnesení č. 49/5.2011
9. Starostka obce podala návrh na zřízení  5ti  členná Komise  pro 
hodnocení nabídek na stavební  práce v roce 2011 v obci Hořiněves (v průběhu 
jednání přišel pan Josef Hušek). Návrh na komisi -  Petr Černý, Renata Festová, 
Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák. Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel 
se 0. Přijato usnesení č. 50/5.2011.
10. Starostka zaslala ZO návrh dokumentu Program obnovy vesnice 
k připomínkování.  Text  byl  zaslaný  též  spolkům  v obci  k připomínkování. 
Program  byl zveřejněn na webových stránkách obce. Přítomní nepodali žádné 
připomínky, a proto  starostka požádalo o hlasování k návrhu. Hlasování Pro 
9, proti 0, zdržel se 0. Přijato usnesení č. 51/5.2011.
11. Starostka předložila přítomným smlouvu o zřízení věcného břemene   a 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-
2006311/VB/1, Hořiněves 10RD, parcela č.402/18-kabel n.n., se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. a návrh na  uzavření smlouvy o právu provést stavbu č.IV-
12-2006311/SPPS/2. Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se. Přijato usnesení 
č. 52/5.2011.
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11. ZO delegují  na valnou hromadu Mikroregionu obcí  Památkové 
zóny 1866 tři zástupce obce. Valná hromada se bude konat 24.6.2011 od 17,00 
hod.  v hostinci  na  Chlumu  a  delegovány  jsou  Jana  Kuthanová,  Helena 
Pavlíková a Renáta Festová.  Hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0, přijato 
usnesení č. 53/5.2011
12. ZO byli seznámeni s vyúčtováním  k uzavřené  Partnerské 
smlouvě,  která byla  uzavřená  s o.p.s. Hradecký venkov na realizaci části 
projektu Dětem pro radost (dětské hřiště Želkovice). Dětské hřiště bude po 
dobu 5ti let v majetku o.p.s. Hradecký venkov, po dobu 5ti let bude hřiště 
pojištěné a budou se provádět revize. Hlasování Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Přijato usnesení č.54/5.2011
13. Informace  –  Soutěž  vesnice  roku  – návštěva  hodnotící  komise 
20.6. 2011 v 7,30 hod., slavnostní otevření sportoviště 28.5., dětský den 28.5., 
noční soutěž 3.6,  Memoriál P. Kozoně v Žíželevsi 4.6., muzejní noc 11.6.2011, 
Enviro – podpořená žádost o dotaci OPZ1866,  chodník Želkovice – pojistná 
událost,  (V průběhu  jednání  odešel  pan  Milan  Novák).   Odbor  dopravy  - 
značka  40  km/h  neschválena,  povolena  omezující  značka  30km/h(B20a). 
Zastupitelstvo  se  shodlo  na  osazení  omezující  DZ na  komunikaci  3  tř.  od 
Sendražic. Diskuse se vedla zda osadit tuto omezující DZ na komunikaci III tř. 
ve směru od Račic.  Po diskuzi se většina zastupitelů (4 ze 3) shodla na osazení 
této omezující DZ 30km/h i na komunikaci ve směru od Sendražic.
Zasedání ukončeno: 19,20
Zápis zapsala Pavlíková Helena
Ověřovatelé:

………………………………… dne:

……………………………….. dne: 

vyvěšeno                                                                 Jana Kuthanová 
sejmuto:                                                                            starostka obce
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příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 23.5. .2011 :

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 44/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s přijetím dotace  ve výši 465.000,- Kč a 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na 
neinvestiční akci :“Střecha ZŠ Hořiněves“ -  náklady akce 930.000,- Kč.

Usnesení č.45/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  vyhlášení záměru na prodej pozemku 
p.č.37/1 a části st.p.č.14 v k.ú.Želkovice s podmínkou: zájemce nabídne cenu 

za m2 a zaváže se k úhradě nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

Usnesení č. 46/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření darovací smlouvy na převod pozemků 
včetně příslušenství – budova  občanské vybavenosti – márnice  bez č.p./č.e. na stavební 
parcele číslo 32, st.p. č. 32 a pozemek jako  p. p. č. 17 ostatní plocha – hřbitov  s plotem 
částečně zděným a částečně z pletiva, vstupními vraty kovovými, studnou a  kamenným 

křížem ve středu hřbitova,  a  p.p.č. 575 ostatní plocha – ostatní komunikace, vše 
v k.ú.Žiželeves a dálebudova občanské vybavenosti – márnice bez č.p./č.e. na st. p. č. 96 , st. 
p. č. 96 a  pozemek p. p. č. 126 ostatní plocha – hřbitov s plotem částečně zděným a částečně 
z pískovce, vstupními vraty kovovými, studnou  a kamenným  křížem ve středu hřbitova, vše 

v katastrálním území Hořiněves,mezi obdarovanou Obcí Hořiněves a dárcem 
Římkokatolickou farností Holohlavy.

Usnesení č. 47/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  neschvalují vyhlášení záměru na prodej, převod 
ani pronájem pozemku parc.č. 267/24 v k.ú.Hořiněves.

Usnesení č. 48/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s  uzavřením dohody o spolupráci a 
zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z 
domácností se s.r.o.Ekolamp.

Usnesení č. 49/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011.(viz 
příloha č.2 ).

Usnesení č. 50/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves  deleguje do komise pro hodnocení nabídek na 
stavební práce v roce 2011:   Janu Kuthanovou, Josefa Huška, Milana Nováka, 
renatu Festovou, Petra Černého.

Usnesení č.51/5.2011
Zastupitelstvo obce Hořiněves po projednání schvaluje Program obnovy 
vesnice na období r.2011-2014
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 23.5.. .2011 :

Usnesení č. 52/5.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-2006311/VB/1, 
Hořiněves 10RD,parcela č.402/18-kabel n.n., se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. A současně souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-
2006311/SPPS/2.

Usnesení č. 53/5.2011

Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové 
zóny 1866 p.Janu Kuthanovou, p.Helenu Pavlíkovou a  p.Renatu Festovou.

Usnesení č. 54/5.2011

Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje předložené vyúčtování k uzavřené 
Partnerské smlouvě uzavřené s o.p.s.Hradecký venkov na realizaci části 
projektu Dětem pro radost (dětské hřiště Želkovice).

 Jana Kuthanová
 starostka obce
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