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Zápis - 5. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 10. 8. 2015. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Vítězslav Hátle, Otakar Rejfek, 
Renata Festová, Josef Hušek 
Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák, Petr Černý 
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. Návrh na schválení uzavření  dodatku č.1 k SoD na akci “Energetické úspory 
ZŠ Hořiněves“ 

3. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.3/2015 
4. Problematika Domu dětí Smiřice – informace Měú Smiřice 
5. Návrh na schválení odměny správce sportoviště 
6. Informace o realizovaných projektech 
7. Diskuse, závěr . 

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 ze 4. 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, p. O. Rejfek . Návrhová  komise: p. R. Festová, p. J. Hušek. ZO 
souhlasí s návrhem. 

2. ZO bylo seznámeno se zněním dodatku č.1 k SoD na akci “Energetické 
úspory ZŠ Hořiněves“. Dodatkem č. 1 se mění čl. II Cena díla, která 
spočívá v navýšení celkových nákladů o vícepráce v celkové hodnotě 276 
tis. Kč, starostka vysvětlila důvody vzniku víceprací. Změna izolace půdy, 
vnitřní parapety u předsunutých oken, doplnění chybějících překladů nad 
okny u přístavku atd. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 75/5. 2015 přijato. 

3. ZO byli seznámeni s návrhem na schválení rozpočtového opatření 
č.3/2015, rozpočtové opatření mimo jiné řeší navýšení předpokládané 
ceny za rekonstrukci veřejného osvětlení v části obce Hořiněves. 
Příjmy: 766.610,- Výdaje:1.458.290,81 Kč 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 76/5. 2015 
přijato. 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s problematikou 
financování Domu dětí a mládeže, jehož zřizovatel je Město Smiřice. 
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Město Smiřice předložilo Pravidla pro příjem dětí do kroužků DDM 
Smiřice. Na základě těchto pravidel bude činit poplatek za přihlášení do 
kroužku cca 1500 Kč na dítě a kroužek / v závislosti na počtu 
přihlášených žáků/. Město Smiřice nabízí možnost spolupodílet se na 
financování dle počtu přihlášených dětí z obce Hořiněves tj. nyní 7 žáků, 
tak že náklady nad 400,- Kč, které by za rok a dítě uhradily rodiče, by 
financovala obec, kde má žák trvalý pobyt.  
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 77/5. 2015 přijato  

5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 
odměny správce sportoviště na rok 2015. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 0, proti 0.  Usnesení č. 78/5. 2015 přijato 

6.  Informace: zastupitelé dostali informace o realizaci akce ČEZ uložení 
kabelů NN v Hořiněvsi. 

 

 

 

 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18, 20 
 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  10.8..2015:  
 
 

 

Usnesení č. 75/5. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  dodatek č.1 k Smlouvě o dílo na akci 
“Energetické úspory ZŠ Hořiněves“ a pověřuje starostku obce podpisem dodatku 
č.1. 
 
Usnesení č. 76/5. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015: 
 (příloha č.1 – Rozpočtové opatření 3/2015) 
 
Usnesení č. 77/5.2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na žáky 
navštěvující kroužek při DDM Smiřice. 
 
Usnesení č. 78/5. 2015 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí odměny správce sportoviště za 
rok 2015 ve 2. splátkách ve výši 10 tis. Kč. Celková odměna 20 tis. Kč. 
 
 

 

 Jana Kuthanová 

 Starostka obce 


