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19. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.7.2013.
Přítomni: Kuthanová Jana, Vítězslav Hátle, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda
Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena
Omluveni: Černý Petr, Otakar Rejfek
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 18.zasedání
3.
Kontrola plnění rozpočtu 1-6/2013
4.
Návrh na schválení - rozpočtové opatření č.2/2013
5.
Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves – info vyhodnocení
nabídek
6.
Návrh na vydání souhlasu o bezúplatné nabytí pozemků
st.p.č.103/2,p.č.581/4,3, 508/3 v k.ú.Jeřičky
7.
Návrh řešení – nemovitost čp.63 v obci Žíželeves
8.
Návrh možnosti odkupu pozemku v obci Hořiněves
9.
Návrh na vyhlášení záměru pronájmu části p.p.č.114/1 v k.ú.Hořiněves
10. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 328/9
v k.ú.Želkovice
11. Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.37/1 v k.ú. Želkovice
12. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
13. Návrh na schválení darovací smlouvy – Oblastní charita Červený
Kostelec
14. Kroniky Jeřičky – stanovení postupu
15. Aktualizace plánu společných zařízení KPÚ k.ú.Račice nad Trotinou
16. Žádost o finanční příspěvek na oslavy výročí TJ Sokol Hořiněves, SDH
Hořiněves
17. Návrh na odsouhlasení Smlouvy o výpůjčce – EKO-KOM, a.s.
18. Rozhodnutí komplexní pozemková úprava v k.ú.Hořiněves – zamítnuté
odvolání
19. Info – Rozhodnutí č.13153863-SFŽ o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR na
akci:“Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“.
20. Návrh na odsouhlasení Dohody o partnerství projektu s názvem
„Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866“ mezi
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a Obcí Hořiněves.
21. Informace o realizaci akce: Restaurování pomníku V.Hanky, nová
expozice v Muzeu V.Hanky, Náves Želkovice, chodník Žíželeves
22. Info : postup KPÚ Žíželeves, Jeřičky, Želkovice
23. 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 z 18. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za
schválený.

Průběh jednání:
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H.Pavlíková, ověřovatelé: Josef Hušek,
Vítězslav Hátle, návrhová komise: Milan Novák, Jan Hojda. ZO souhlasí
s návrhem.
2. Kontrola usnesení: usnesení – usnesení ze 17. a 18 zasedání jsou splněna, ZO
byli seznámeni se zápisem Kontrolního výboru. Hlasování: Pro 7, proti 0.
Usnesení č. 183/19.2013 přijato.
3. ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-6/2013
Příjmy: 6.195.355,48 Kč Výdaje: 4.099.256,88 Kč.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 184/19.2013 přijato.
4. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013
/viz příloha č.1/.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 185/19.2013 přijato.
5. Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves – informace o jednání komise
pro hodnocení nabídek, probíhá kontrola nabídek.. O termínu projednání
v zastupitelstvu budou zastupitelé vyrozuměni a proběhne pravděpodobně na
mimořádném jednání.
6. ZO byli seznámeni s podanou žádostí Obce o bezúplatné nabytí pozemků
st.p.č.103/2,p.č.581/4,3, 508/3 v k.ú.Jeřičky od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky – veřejná zeleň, komunikace,
veřejné prostranství. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje bezúplatné
nabytí těchto pozemků v k.ú. Jeřičky a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č.186/19.2013 přijato.
7. ZO bylo seznámeno s dopisem spolumajitelům nemovitosti čp. 63 v obci
Žíželeves. ZO souhlasí s provedením znaleckého posudku – ocenění
nemovitosti a následně s projednáním odkoupení části nemovitosti od
současných spolu majitelů. Info o projednání na dalším zasedání.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č.187/19.2013 přijato.
8. ZO bylo seznámeno s nabídkou na odkoupení 2 pozemků v obci
Hořiněves, jedná se o pozemek st.p.č.52 o výměře 190m2 , a p.č.26/1 o
výměře 202 m2. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zastavěném území
obce. Přes tyto pozemky vede kanalizace nezapsaná v KN. ZO souhlasí
s provedením znaleckého posudku a pověřuje starostku k jednání
se současným majitelem se záměrem snížení ceny.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 188/19.2013 přijato.
9. ZO bylo seznámeno s návrhem na vyhlášení záměru pronájmu části
p.p.č.114/1 v k.ú.Hořiněves, na základě podané žádosti o pronájem. Žadatel
hodlá pozemek využít k rekreačním účelům, s možností výstavby malého
zahradního přístřešku. ZO souhlasí s vyhlášením záměru (příloha
č.2)./min.cena 2,-Kč/m2/rok/.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 189/19.2013 přijato.
10. ZO byli seznámeno s návrhem na vyhlášení záměru ne prodej části pozemku
p.č. 328/9 v k.ú.Želkovice. ZO souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části
tohoto pozemku na základě zpracování GP, dle dohody zúčastněných stran.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 190/19.2013 přijato.

3

11.

ZO byli seznámeni s návrhem na vyhlášení záměru prodeje pozemku
p.č.37/1 v k.ú a části st.p.č.14 v k.ú.Želkovice, min.cena za m2 120,- Kč.
ZO souhlasí s vyhlášením záměru prodeje těchto pozemků na základě
zpracování GP.
Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 191/19.2013 přijato.
12. ZO byli seznámeni s návrhem na schválení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.RG/2013/025-SDH/MV/1-2, na
výdaje na zajištění akceschopnosti jednotky SDH Obce Hořiněves ve výši
100 tis. Kč.
Hlasování: Pro 7, proti 0.Usnesení č. 192/19. 2013 přijato.
V 18,26 po dohodě odešel zastupitel Milan Novák
13. ZO byli seznámeni s návrhem na schválení darovací smlouvy s Oblastní
charitou Červený Kostelec , středisku Hospic Anežky České, v rozpočtu na
rok 2013 schváleno 23 tis. Kč, ZO souhlasí a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
Hlasování: Pro 6, proti 0. Usnesení č. 193/19. 2013 přijato.
14. Kronika Jeřičky - starostka informovala přítomné o kronikách Jeřičky a
možnostech postupu vedoucího k navrácení kronik obci nebo přímo SOA
HK.
15. Aktualizace plánu společných zařízení KPÚ k.ú.Račice nad Trotinou, včetně
ucelené části Žíželeves, aktualizace se dotýká k.ú.Žíželeves pouze v doplnění
doplňkové polní cesty u HPC 1, pro zajištění přístupu k pozemkům je
navržena jako travnatá, ostatní se netýká k.ú. Žíželeves.
Hlasování: Pro 6, proti 0.Usnesení č. 194/19. 2013 přijato
16. Oú obdržel žádosti SDH Hořiněves a TJ Sokol Hořiněves o finanční
příspěvek na oslavy výročí TJ Sokol Hořiněves, SDH Hořiněves.
V souvislosti s tímto byla provedena předběžná kontrola účetnictví těchto
spolků, na základě této kontroly lze konstatovat, že účetnictví je vedeno
řádně, z těchto důvodů starostka doporučuje ke schválení poskytnutí
příspěvku ve výši 5 tis. Kč SDH Hořiněves na pořádání oslav v souvislosti
s výročím 130 let od založení sboru a TJ Sokol Hořiněves příspěvek na
pořádání oslav v souvislosti s konáním oslav 90 let kopané v obci. Příspěvek
bude poskytnut na výdaje souvisejících s konáním oslav – neuznatelné výdaje
jsou výdaje na občerstvení, nákup potravin.
Hlasování: Pro 6, proti 0.Usnesení č. 195/19. 2013 přijato
17. ZO byli seznámeni s návrhem Smlouvy o výpůjčce – EKO-KOM, a.s. na
základě nového rozhodnutí o autorizaci obalové společnosti od MŽP ČR –
nové návrhy smlouvy na 7 ks poskytnutých nádob 1 papír, 6 sklo bílé.
Hlasování: Pro 6, proti 0.Usnesení č. 196/19. 2013 přijato
18. Rozhodnutí komplexní pozemková úprava v k.ú.Hořiněves – zamítnuté
odvolání, dne 28.6.2013 jsme obdrželi Potvrzení Rozhodnutí o KPÚ k.ú.
Hořiněves, které nabylo právní moci.
19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijaté Rozhodnutí č.13153863-SFŽP o
poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP
z prostředků SFŽP ČR na akci:“Zateplení budovy Obecního úřadu
Hořiněves“.
Hlasování: Pro 6, proti 0. Usnesení č. 197/19. 2013 přijato
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20. Dohoda o partnerství s Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a Obcí
Hořiněves, zastupitelé byli seznámeni s dohodou o partnerství s názvem
„Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866“ a schvalují
uzavření této dohody a pověřují starostku jejím podepem. Hlasování: Pro
6, proti 0. Usnesení č. 198/19. 2013 přijato.
21. Informace o realizaci akce: Restaurování pomníku V.Hanky – hotovo,
předána restaurátorská zpráva, nová expozice v Muzeu V.Hanky- hotovo,
Náves Želkovice – z důvodu klimatických podmínek je třeba zajistit postřik
plevele a nový výsev trávy a dále do asfaltování k prostoru pro kontejnery,
chodník Žíželeves – probíhá jednání SúS, odbor dopravy MM HK a dopravní
policie – značení.
22. Info : postup KPÚ Žíželeves, Jeřičky, Želkovice – proběhlo jednání o
obvodu KPÚ jednotlivých katastrů, vyloučeno pouze území Čepro a.s. na
k.ú.Želkovice , intravilány jednotlivých místních částí mimo v k.ú. Žíželeves
cesta od Frantova kolem 4bytovky až ke komunikaci 2.tř. a vyloučen též blok
parcel směr od obce Žíželeves, k cestě na Jeřičky, navazujících na současnou
zástavbu. Dále bylo prozatím jednáno o možnosti změny – narovnání
katastrálních hranic mezi k.ú.Želkovice a k.ú.Žíželeves.

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

Jana Kuthanová
starostka obce
Ověřovatelé:
…………………………………
………………………………...

vyvěšeno:
sejmuto:
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příloha č.1 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.7.2013:

Usnesení č. 183/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání.

Usnesení č. 184/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za
období 1-6/2013.
Příjmy: 6.195.355,48 Kč Výdaje: 4.099.256,88 Kč.
Usnesení č. 185/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2013 (viz
příloha č.1).

Usnesení č. 186/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
st.p.č.103/2,p.č.581/4,3, 508/3 v k.ú.Jeřičky od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 187/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s provedením znaleckého posudku –
ocenění nemovitosti čp.63 v obci Žíželeves a následně s jednáním o odkoupení
části nemovitosti od současných spolu majitelů.
Usnesení č. 188/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí nabídku na odkup pozemku
st.p.č.52 o výměře 190m2 , a p.č.26/1 o výměře 202 m2 v k.ú.Hořiněves a pověřuje
starostku k jednání se současným majitelem se záměrem snížení ceny.
Usnesení č. 189/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části
pozemku p.č.114/1 v k.ú.Hořiněves, předpokládaná výměra do 200 m2,
min.cena za m2/rok/2,-Kč./Záměr příloha č.2/
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příloha č.2 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.7..2013:

Usnesení č. 190/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí návrhem na vyhlášení záměru ne prodej
části pozemku p.č. 328/9 v k.ú.Želkovice. na základě zpracování GP, dle dohody
zúčastněných stran.

Usnesení č. 191/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje návrh na vyhlášení záměru prodeje
pozemku p.č.37/1 v k.ú. Želkovice a části st.p.č.14 v k.ú.Želkovice, na základě
zpracování GP.
Usnesení č. 192/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.RG/2013/025-SDH/MV/1-2, na výdaje na
zajištění akceschopnosti jednotky SDH Obce Hořiněves ve výši 100 tis. Kč.
Usnesení č. 193/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní
charitou Červený Kostelec , středisku Hospic Anežky České na poskytnutí
finančního daru ve výši 23 tis. Kč.
Usnesení č. 194/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Aktualizaci plánu společných zařízení
KPÚ k.ú.Račice nad Trotinou, včetně ucelené části Žíželeves, Habřina a Rodov ze
dne 30.5.2013, schválenou sborem zástupců dne 5.6.2013.
Usnesení č. 195/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč
SDH Hořiněves na pořádání oslav v souvislosti s výročím 130 let od založení sboru
a TJ Sokol Hořiněves příspěvek 5 tis. Kč na pořádání oslav v souvislosti s konáním
oslav 90 let kopané v obci. Příspěvek bude poskytnut na výdaje souvisejících
s konáním oslav – neuznatelné výdaje jsou výdaje na občerstvení, nákup potravin.
Usnesení č. 196/19. 2013
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Smlouvu o výpůjčce – EKO-KOM, a.s.
na základě nového rozhodnutí o autorizaci obalové společnosti od MŽP ČR – nové
návrhy smlouvy na 7 ks poskytnutých nádob 1 papír, 6 sklo bílé.
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příloha č 3 k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne 29.7..2013:

Usnesení č. 197/19. 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijaté Rozhodnutí č.13153863-SFŽP o
poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků
SFŽP ČR na akci:“Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“.
Usnesení č. 198/19.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o partnerství mezi Mikroregionem obcí
Památkové zóny 1866 a Obcí Hořiněves na předfinancování části projektu –
Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866“ a pověřuje starostku
obce podpisem dohody.

Jana Kuthanová
starostka obce

