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Zápis - 9. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8. 2. 2016. 
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle,  
Milan Novák, Otakar Rejfek, Jan Hojda 
Omluveni: Petr Černý, Josef Hušek, Milan Novák 
Hosté: dle prezenční listiny 
Začátek jednání: 17, 12 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 usnesení z minulých zasedání 
3. Kontrola plnění rozpočtu 1-12/2015 
4. Žádost o poskytnutí dotace – Obecný zájem, z.ú., Smiřice 
5. Žádost o poskytnutí dotace – Domov sv. Josefa v Žírči 
6. Žádost o poskytnutí dotace -  Knihovna města Hradce Králové 
7. Žádost o poskytnutí dotace  - TJ Sokol Hořiněves, spolek 
8. Návrh na schválení rozpočtu na rok 2016 
9. Návrh na odkoupení parc.č.966 v k.ú. Hořiněves 
10. Návrh smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby  R 178 – cesta 

HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves. 
11. Návrh na odkoupení par.č.893 v k.ú. Hořiněves a prodej části parc.č. 

70/2 v k.ú. Hořiněves. 
12. Žádost o vyjádření k výstavbě R 183 – Cesty C1, C2 v k.ú. Hořiněves. 
13. Návrh na bezúplatný převod  p.p.č. 480/8 v k.ú. Jeřičky, návrh na 

vyhlášení záměru. 
14. Návrh na bezúplatný převod p.p. č.896, 937 v k.ú. Hořiněves, návrh 

na vyhlášení záměru.  
15. Žádost o vyjádření k převodu pozemků /součást silnice II/325  v k.ú. 

Hořiněves – SuS KHK 
16. Návrh na souhlas s provedením stavby vodovodní přípojky na parc.č. 

472/1, 477/35 v k.ú. Hořiněves pro čp. 40 v obci Hořiněves 
17. Návrh na souhlas s provedením stavby vodovodní přípojky na parc.č. 

477/35  v k.ú. Hořiněves pro čp. 39 v obci Hořiněves 
18. Návrh na vytvoření pracovních míst v rámci VPP 
19. Výroční zpráva Základní školy  a Mateřské školy Hořiněves 
20. Informace o realizovaných projektech, Info konkurz na ředitele školy, 

Komplexní pozemkové úpravy Jeřičky, Želkovice, Žíželeves, 
kanalizace Špuk, smlouva o společné jednotce požární ochrany – 
žádost obce Máslojedy, obnova operátu, VPP 

21. 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 
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každému bodu jednotlivě.  Zápis ze 8. 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 O. Rejfek. Návrhová komise: p J. Hojda a R. Festová.  ZO souhlasí 
s návrhem.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s volbou orgánů jednání a s návrhem programu jednání. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 113/9.2016 přijato 
 

2. Kontrola plnění rozpočtu 1-12/2015 
Zastupitelstvo obce bylo starostkou seznámeno s plněním rozpočtu za 
období 1-12/2015. 
Příjmy: 17.773.562,21 Výdaje: 17.684.499,13 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 89.063,08 Kč 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1-12/2015  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 114/9.2016 přijato 
 

3. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo starostkou seznámeno s kontrolou 
plnění usnesení z minulých zasedání 85/7.2015 nesplněno, 88/7.2015 
splněno (ČEZ), 91-97/7.2015 splněno částečně (přípojky), usnesení z 8. 
zasedání jsou všechna splněna, usnesení č.109/2015 se plní průběžně. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 
předchozích zasedání. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 115/9. 2016 přijato 

 
4. Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o podané žádosti o poskytnutí 

dotace – Obecný zájem, z.ú., Smiřice, který v našich obcích poskytuje 
pečovatelské služby již několik let a pravidelně je obec podporuje. Žádost na 
částku 35.000,- Kč starostka doporučuje ke schválení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- 
Kč na rok 2016 pro Obecný zájem, z.ú., Smiřice a pověřuje starostku obce 
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 116/9. 2016 přijato 
 

5. Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o podané žádosti o poskytnutí 
dotace pro Domov sv. Josefa v Žírči, který  poskytuje služby v sociální 
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oblasti a část loňského roku pečovali o občana, z trvalým bydlištěm v naší 
obci. Žádost nespecifikuje výši částky a nechává ji na uvážení zastupitelstva 
obce. Starostka navrhuje ke schválení částku 10.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- 
Kč na rok 2016 pro Domov sv. Josefa v Žírči, provozovatele Oblastní 
charita Červený Kostelec a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 117/9. 2016 přijato 
 

6. Starostka obce informuje o podané žádosti o poskytnutí dotace pro 
Knihovnu města Hradce Králové, která poskytuje našim 2 knihovnám 
služby, především výměnný knihovní fond, ale i metodickou pomoc atd.. 
Žádost na částku 10.500,- Kč starostka doporučuje ke schválení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.500,- 
Kč na rok 2016 pro Knihovnu města Hradec Králové a pověřuje starostku 
obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 118/9. 2016 přijato 

 
7. Starostka obce informuje zastupitelstvo obce o podané žádosti o poskytnutí 

dotace pro TJ Sokol Hořiněves, spolek ve výši 170.000,- Kč. Otakar Rejfek 
stručně informuje zastupitelstvo o činnosti. 
Žádost na částku 170.000,- Kč, starostka doporučuje ke schválení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170.000,- 
Kč na rok 2016 pro TJ Sokol Hořiněves, spolek a pověřuje starostku obce 
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 119/9. 2016 přijato 
 

8. Starostka obce předložila návrh na schválení rozpočtu na rok 2016, návrh 
rozpočtu obce byl předložen v dostatečném předstihu před konáním jednání. 
Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji 
je kryt zapojením zůstatku minulých let. Příjmy 11.326.000,-  Výdaje 
13.524.000,- Kč. Rozdíl:  – 2.198.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočet obce na rok 2016. Příjmy 
11.326.000,-  Výdaje 13.524.000,- Kč. Rozdíl:  – 2.198.000,- Kč. Schodek je 
kryt zůstatkem běžného účtu minulého období. /rozpočet příloha č.1/ 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 120/9. 2016 přijato 
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9. Starostka obce předložila návrh na odkoupení parc.č.966, výměra 1753 m2 v 
k.ú. Hořiněves, jedná se o pozemek pod vodním tokem, který je ve správě 
Státního pozemkového úřadu Hradec Králové, krajské pracoviště. Pozemek 
se nachází podél plánované hlavní polní cesty od Mléčné farmy k frantovské 
cestě. V současné době se zpracovává PD a správce hlavního 
odvodňovacího zařízení (HOZ) požaduje opevnit zaústění cestního příkopu 
do HOZ. Bohužel tento požadavek je oprávněný /dle vyjádření projektanta/ 
z důvodu zamezení pozdějšího vymílání protějšího svahu a dna HOZ.  
Vznikne tak zhodnocení části parcely č. 966. Stavba financovaná z dotací 
musí být na pozemcích obce, což je odůvodněním tohoto návrhu.  Majitelem 
je Ing. Luboš Novotný po dohodě s vlastníkem pozemku starostka navrhuje 
odkup tohoto pozemku za částku 26.000,- Kč, s tím, že podmínkou majitele 
je, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí jdou k tíži 
kupujícího a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je taktéž kupující. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje nákup parc.č.966, výměra 1753 m2 
v k.ú. Hořiněves za cenu 26.000,- Kč s tím, že souhlasí, že náklady spojené 
s převodem nemovitostí hradí obec. Starostku pověřuje podpisem kupní 
smlouvy za výše uvedených podmínek. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 121/9. 2016 přijato 
 

10. Starostka obce předložila návrh smlouvy o udělení souhlasu k provedení 
stavby  R 178 – cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves. Jedná se právě o 
cestu od bývalé mléčné farmy dnes areál Agrochov s.r.o. k frantovské cestě, 
biokoridor podél této cesty a biokoridor od Tumplac ke komunikaci III tř. 
na Sendražice směrem k Bažantnici. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  schvaluje návrh o udělení souhlasu k 
provedení stavby  R 178 – cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves. 
Starostku pověřuje podpisem této smlouvy. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
Usnesení č. 122/9. 2016 přijato  
 

11. Starostka obce předložila návrh na odkoupení par.č.893 v k.ú. Hořiněves a 
prodej části parc.č. 70/2 v k.ú. Hořiněves. Parc.č.893 byla oddělena od 
pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Hořiněves v majetku Jana a Zdeněk Kuthanovi 
při KPÚ Hořiněves, jedná se o část veřejně přístupné cesty od Hankova 
domu k transformátoru v intravilánu obce, tedy podél plotu zahrady 
manželů Kuthanových. Na tuto část cesty připravuje Státní pozemkový úřad 
PD pro realizaci této cesty tedy její rekonstrukci. Stejně tak jak v bodě 9 
dnešního jednání musí být stavba financovaná z dotací na pozemcích obce, 
což je odůvodněním tohoto návrhu. Co se týká parc.č.70/2 v k.ú. Hořiněves 
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jedná se o pozemek, který je pod stavbou, která je v majetku manželů 
Kuthanových a jedná se cca o zhruba stejnou velikost. Navrhuje se tuto část 
parcely oddělit geometrickým plánem a na základě vyhlášení záměru prodat 
tuto část parc.č.70/2 v k.ú. Hořiněves za stejnou cenu a podmínek za jakou 
vykoupíme pozemek par.č.893 v k.ú. Hořiněves.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí s nákupem pozemku p.č. 893 v k.ú. 
Hořiněves, zároveň souhlasí s vyhlášením záměru na prodej oddělené části 
par.č. 70/2 v k.ú. Hořiněves pod nemovitostí v majetku manželů 
Kuthanových. Nákup a prodej se uskuteční za srovnatelných podmínek. 
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 1 /Kuthanová J./ 
Usnesení č. 123/9. 2016 přijato 
 

12. Starostka obce předložila žádost Agroprojekce Litomyšl spo.s.r.o. o vyjádření 
k výstavbě R 183 – Cesty C1, C2 v k.ú. Hořiněves /Frantovská cesta na 
pozemku p.č.892 a 897 v k.ú. Hořiněves v majetku Obce Hořiněves. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  nemá námitek ke stavbě R 183- Cesty C1, C2 
v k.ú. Hořiněves. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 124/9. 2016 přijato 
 

13. Starostka obce předložila návrh na bezúplatný převod  p.p.č. 480/8, výměra 
4714 m2 v k.ú. Jeřičky, návrh na vyhlášení záměru. Jedná se o parcelu, kterou 
jsme též bezúplatně získali na základě schváleného územního plánu obce 
s tím, že na této parcele měla být umístěna čistírna odpadních vod pro obec 
Jeřičky. Vzhledem k tomu, že z hlediska ekonomického se nedá ani do 
budoucna předpokládat, že by bylo reálné v tak malé obci budovat centrální 
ČOV navrhuje starostka tento pozemek bezúplatně vrátit ČR – Státní 
pozemkový úřad a ve spolupráci s územním pracovištěm Státního 
pozemkového úřadu výměru tohoto pozemku použít pro společná zařízení 
/cesty/, které jsou navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav na 
k.ú. Jeřičky. Tyto cesty po ukončení KPÚ budou v majetku obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí s vyhlášením záměru č. 1 darovat 
formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemku pozemek p.č.480/8, 
výměra 4714 m2 v k.ú. Jeřičky České republice – Státnímu pozemkovému 
úřadu, a to na základě odst. IV článku 2) Smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemků č.1009990714 ze dne 30.8.2007. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 125/9. 2016 přijato  
 

14. Starostka obce předložila návrh na bezúplatný převod p.p. č.896, výměra 
2047 m2 a p.p.č. 937, výměra 10280 m2 v k.ú. Hořiněves, návrh na vyhlášení 
záměru. Jedná se o pozemky pod komunikací II tř. č.325 ve správě Správy a 
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údržby silnic Královéhradeckého kraje na kterou se připravuje PD pro její 
celkovou rekonstrukci, kterou bude realizovat cca v r. 2018 Královéhradecký 
kraj – investor.  
Zastupitelstvo obce Hořiněves  souhlasí s vyhlášením záměru č. 2 darovat 
formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemku pozemek p.č.896, výměra 
2047 m2 a pozemek p.č. 937, výměra 10280 m2 v k.ú. Hořiněves 
Královéhradeckému kraji. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 126/9. 2016 přijato  

 
15. Starostka obce předložila žádost o vyjádření k převodu pozemků z majetku 

právnické nebo fyzické osoby do vlastnictví Královéhradeckého kraje, jedná 
se o pozemky, které jsou součástí silnice II/325 ve správě Správy a údržby 
silnic Královéhradeckého kraje. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  nemá námitky k převodům pozemků v k.ú. 
Hořiněves pro záměr rekonstrukce komunikace II/325. Jedná se o převod 
pozemků z majetku právnických a fyzických osob do majetku 
Královéhradeckého kraje za předpokladu dohody zúčastněných stran.  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 127/9. 2016 přijato  

 
16. Starostka obce předložila návrh na souhlas s provedením stavby přípojky 

zemního plynu na parc.č. 477/35,472/1 v k.ú. Hořiněves pro čp. 40 v obci 
Hořiněves 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby přípojky zemního plynu č.1/2016, jejímž předmětem jsou podmínky 
pro  realizaci stavby přípojky, včetně podmínky zřízení věcného břemene na 
pozemku p.č. 477/35, 472/1  v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku obce 
podpisem této Smlouvy o souhlasu s provedením stavby č. 1/2016.  
Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 128/9. 2016 přijato 
 

17. Starostka obce předložila návrh na souhlas s provedením stavby vodovodní 
přípojky na parc.č. 477/35 v k.ú. Hořiněves pro čp. 39 v obci Hořiněves 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje  Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby č.2/2016, jejímž předmětem jsou podmínky pro  realizaci stavby 
přípojky, včetně podmínky zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 
477/35  v k.ú. Hořiněves a pověřuje starostku obce podpisem této Smlouvy 
o souhlasu s provedením stavby č. 2/2016.  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 129/9. 2016 přijato 
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18.  Starostka obce předložila návrh na vytvoření pracovních míst v rámci VPP a 
uzavřít dohodu s Úřadem Práce v Hradci Králové. 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na vytvoření pracovních míst 
v rámci VPP a pověřuje starostku obce uzavřít dohodu s Úřadem Práce 
v Hradci Králové 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 130/9. 2016 přijato 
 

19.  Starostka předložila Výroční zprávu Základní školy  a Mateřské školy, kterou 
doporučuje vzít na vědomí 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Výroční zprávu Základní 
školy a mateřské školy Hořiněves  
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení č. 131/9. 2016 přijato 
 

20. Informace o realizovaných projektech, Info konkurz na ředitele školy, 
Komplexní pozemkové úpravy Jeřičky, Želkovice, Žíželeves, kanalizace 
Špuk, Smlouva o společné jednotce požární ochrany – žádost obce 
Máslojedy, obnova operátu. 

 
21. Závěr 
 

Zápis zapsala: H. Pavlíková 

Závěr jednání: 19, 15 
 

 Jana Kuthanová                                                                                                          
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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