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18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013.
Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda
Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena
Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav
Hosté:
Začátek jednání: 17,00 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.
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2.
Kontrola plnění usnesení z 17.zasedání
3.
Kontrola plnění rozpočtu 1-4/2013
4.
Návrh na schválení - rozpočtové opatření č.1/2013
5.
Návrh na schválení účetní uzávěrky obce za rok 2012
6.
Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
7.
Návrh na delegování na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866
8.
Návrh na schválení Smlouvy o výstavní spolupráci s Památníkem
národního písemnictví v Praze
9.
Souhlas s vytvořením 3 pracovních míst na pomocné práce v obci
prostřednictví Úřadu práce v Hradci Králové
10. Návrh na realizaci záměru Naučné stezky v PR Bažantnice Hořiněves
11. Informace o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP – Zateplení budovy
Obecního úřadu Hořiněves
12. Informace z jednání se zástupci České pošty s.p.
13. Informace o odvolání ke komplexní pozemkové úpravě k.ú.Hořiněves –
vyjádření k odvolání.
14. Nabídka na vypracování projektové dokumentace – oprava VO
Hořiněves
15. Informace o realizaci akce: Restaurování pomníku V.Hanky, nová
expozice v Muzeu V.Hanky, Náves Želkovice, chodník Žíželeves, Alej u
Kostela sv.Mikuláše Žíželeves, nové jízdní řády 06.2013
16.

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 17. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H.Pavlíková, ověřovatelé: O. Rejfek, R.
Festová, návrhová komise: M. Novák, J. Hojda. ZO souhlasí s návrhem.
2. Kontrola usnesení: usnesení – 136/14.2012 – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových – splněno ,137/14.2012 – přípravy investičních akcí - se
průběžně plní, 159/16.2013 – účet u ČNB-splněno, 160-163/17.2013 –
splněno, 164/17.2013 – převod z majetku MNV – splněno, 165/17.2013 – se
průběžně plní, 167/17.2013 – smlouva o partnerství – splněno, 168/17.2013
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6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
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– smlouva Alej vzkříšení Žíželeves – uzavřeno, neproplaceno,
169,170/17.2013 – zatím nesplněno, 171/17.2013 – SFŽP - žádost podána.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 172/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-4/2013
Příjmy: 3.928.967,68 Kč Výdaje: 3.034.965,92 Kč.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 173/18.2013 přijato.
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č.1/2013
/viz příloha č.1/.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 174/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni s účetní uzávěrkou obce za rok 2012. Hospodářský
výsledek 2.716.031,15 Kč. (příloha č.2 Výkaz zisku a ztrát).
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č.175/18.2013 přijato.
ZO bylo seznámeno se Závěrečným účtem Obce Hořiněves za rok
2012.(příloha č.3 Závěrečný účet za rok 2012).
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č.176/18.2013 přijato.
ZO deleguje na Valnou hromadu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
(17.5.2013) starostku Janu Kuthanovou, místostarostku Helenu Pavlíkovou, a
zastupitele: Otakar Rejfek, Renata Festová, Josef Hušek, náhradník V. Hátle.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 177/18.2013 přijato.
ZO bylo seznámeno s textem Smlouvy o výstavní spolupráci s Památníkem
národního písemnictví v Praze, touto smlouvou se řeší spolupráce na nové
expozici o životě a díle V.Hanky v Muzeu V.Hanky v Hořiněvsi. V rámci této
spolupráce obdrží obec skenované materiály ze sbírek Památníku národního
písemnictví v Praze zdarma proti závazku vzájemné propagace.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 178/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni s vytvořením 4 pracovních míst na 12 měsíců na
pomocné práce v obci prostřednictví Úřadu práce v Hradci Králové.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 179/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni s návrhem na realizaci záměru Naučné stezky v PR
Bažantnice Hořiněves s možností realizace prostřednictví projektu spolupráce
s MAS Hradecký venkov, MAS Společná Cidlina a MAS Železnohorský
region. Proběhla jednání se zástupci kraje odbor ŽP a Lesy ČR.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o zpracování studie projektu s paní Kateřinou Sinkoviczovou.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 180/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni s projektem „Zateplení budovy Obecního úřadu
Hořiněves“, zpracovaným ARKO spol.s.r.o., Hradec Králové, a z
dokumentem o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP, dále bylo ZO
seznámeno s návrhem smlouvy o zpracováním projektu a smlouvy o
zorganizováním VŘ – Centrum rozvoje o.s., Česká Skalice.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 181/18.2013 přijato.
ZO byli seznámeni se záměrem České pošty s.p.
ZO byli seznámeni s vydaným Rozhodnutí KPÚ Hořiněves a s vyjádřením
starostky obce k tomuto odvolání. Bez připomínek.
ZO byli seznámeni s nabídkou na zpracování PD – oprava VO Hořiněves.
Jedná se o VO v dolní části obce + část Špuk, které by se mělo realizovat
současně s uložením kabelů NN – akce ČEZ s vydaným stavební povolením.
Hlasování: Pro 7, proti 0.Usnesení č. 182/18. 2013 přijato.
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14.
15.

Informace o realizaci akce: Restaurování pomníku V.Hanky, nová expozice
v Muzeu V.Hanky, Náves Želkovice, chodník Žíželeves, Alej u Kostela
sv.Mikuláše Žíželeves, nové jízdní řády 06.2013
Diskuse, závěr

Zápis zapsala: H.Pavlíková
Závěr jednání: 19, 17

Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...

vyvěšeno:
sejmuto:

Jana Kuthanová
starostka obce
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 6.5..2013:

Usnesení č. 172/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 17. zasedání.

Usnesení č. 173/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za
období 1-4/2013.
Příjmy: 3.928.967,68 Kč Výdaje: 3.034.965,92 Kč.
Usnesení č. 174/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2013 (viz
příloha č.1).

Usnesení č. 175/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje účetní uzávěrku obce Hořiněves za rok
2012. (příloha č.2 – Výkaz zisku a ztrát).
Hospodářský výsledek : 2.716.031,15 Kč.

Usnesení č. 176/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves konstatuje, že návrh závěrečného účtu Obce
Hořiněves za rok 2012 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před
projednáním, nebyly k němu uplatněny připomínky, zastupitelstvo obce Hořiněves
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.3 Závěrečný účet Obce
Hořiněves za rok 2012).

Usnesení č. 177/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves deleguje na Valnou hromadu Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 starostku Janu Kuthanovou, místostarostku Helenu
Pavlíkovou, a zastupitele: Otakar Rejfek, Renata Festová, Josef Hušek, náhradník
V. Hátle
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 6.5.2013:

Usnesení č. 178/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o výstavní spolupráci
s Památníkem národního písemnictví v Praze. (viz příloha č.4 Smlouva)
Usnesení č. 179/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu vytvořením 4 pracovních míst
na veřejně prospěšné práce v obci prostřednictví Úřadu práce v Hradci Králové na
12 měsíců.

Usnesení č. 180/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje záměr na vybudování naučné stezky v PR
Bažantnice Hořiněves a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zpracování
projektu naučné stezky.
Usnesení č. 181/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí akceptaci žádosti na SFŽP projektu
„Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“.

Usnesení č. 182/18. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy na vypracování
Projektové dokumentace akce: Oprava veřejného osvětlení v obci Hořiněves –
dolní část na parc.č.449,477/17,472/1,477/16,477/1,598/3 s JAN-PRO s.r.o.,
Brandlova 376, 508 01 Hořice.

Jana Kuthanová
starostka obce

