
 1

  
21. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 30.9.2013. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, 
Pavlíková Helena 
Dostavil se později:  Petr Černý 
Omluveni: Hátle Vítězslav 
Hosté: dle prezenční listiny 

Začátek jednání: 16,30 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 orgánu zasedání, schválení návrhu 

programu zasedání 
2. Kontrola plnění rozpočtu 1-9/2013  
3. Návrh na schválení rozpočtových opatření č.3/2013 
4. Návrh na vydání Čestného uznaní In memoriam 
5. Návrh na vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1\2013 
6. Žádost o.s. Obecný zájem o předfinancování projektu na vybavení 

pečovatelské služby 
7. Žádost Města Smiřice o finanční příspěvek na rekonstrukci objektu 

čp.17 ve Smiřicích pro potřeby OO PČR 
8. Žádost Obce Všestary o poskytnutí příspěvku na žáka plnící 

povinnou školní docházku ve škole zřizované Obcí Všestary 
9. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-

2004651/VB/01 Hořiněves 
10. Projekt zateplení a výměna zdroje tepla ZŠ Hořiněves 
11. Projekt : „Meziobecní spolupráce“ 
12. Návrh na schválení DPP 
13. Žádost Římskokatolické farnosti Holohavy o finanční příspěvek  
14. Info: Chodník Žíželeves, zateplení Oú, Kronika Jeřičky, bytovky 

výměna stoupaček 
15. 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 20.zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H.Pavlíková, ověřovatelé: O.Rejfek a 

J.Hušek, návrhová komise -  M. Novák, J. Hojda. ZO souhlasí s návrhem. 
2. ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-9/2013 

Příjmy: 9.057.502,23 Kč  Výdaje: 6.436.777,09 Kč.  
Hlasování: Pro 7, proti 0.  Usnesení č. 200/21.2013 přijato. 

3. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013  

/viz příloha č.1/. 
 Hlasování: Pro 7, proti 0. Usnesení č. 201/21.2013 přijato.  
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 4. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s podaným návrhem SDH 
Žíželeves na projednání ocenění in memoriam pana Františka Festy. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves uděluje Čestné uznání in memoriam při 
příležitosti 1. výročí úmrtí panu Františku Festovi za celoživotní zásluhy o 
rozvoj obce Žíželeves. 
Hlasování: Pro 6, zdržel se 1, proti 0. Usnesení č. 202/21.2013 přijato 

5. ZO byli seznámeni s vyhlášeným záměrem č.1/2013 nájmu části nemovitosti 
čp.10 – Muzeum V.Hanky. Ve stanoveném termínu Oú Hořiněves obdržel 
žádost o.p.s.Hradecký venkov. MAS Hradecký venkov realizovala obnovu 
expozice a vybavení technického zaměření – dataprojektor, plátno pro 
potřeby muzea. ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy po dobu 
udržitelnosti projektu tj. do 31.12.2018 za nájem 1,- Kč/rok. Po skončení 
nájmu bude movitý majetek pořízený z dotace v rámci projektu: “Dědictví 
našich předků“, který je umístěn v budově čp.10 Hořiněves bezplatně 
převeden do majetku obce Hořiněves. ZO souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy dle vyhlášeného záměru s o.p.s. Hradecký venkov a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy o nájmu. V průběhu jednání přišel 
zastupitel pan Petr Černý. 
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.203/21.2013 přijato. 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s Žádostí o.s. Obecný zájem, 
Smiřice o předfinancování projektu na vybavení pečovatelské služby. 
O.s. má potvrzenou dotaci na realizaci tohoto projektu prostřednictvím MAS 
Hradecký venkov, schválenou SZIF HK. O.s. žádá o předfinancování dotace 
v celkové částce 250.000,- Kč. Starostka obce navrhuje poskytnou toto 
předfinancování po předložení vystavené faktury za dodávku služby bude 
částka 250 tis. Kč převedena na účet O.s. Obecný zájem, po úhradě faktury 
předloží doklad (např. Bankovní výpis) o úhradě. Maximálně do 1 měsíce od 
poskytnutí dotace bude částka 250 tis. Kč vrácena na účet obce Hořiněves. 
ZO souhlasí s uzavřením  smlouvy o předfinancování projektu o.s. Obecný 
zájem: „Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o.s.“  ve výši 250.000,- 
Kč, s dobou splatnosti max. do 1 měsíce od připsání dotace na účet o.s. ZO 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování:  Pro 8 , proti 0. Usnesení č.204/21.2013 přijato. 

7. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s Žádostí Města Smiřice o 
finanční příspěvek na rekonstrukci objektu čp.17 ve Smiřicích pro potřeby 
OO PČR. Starostka obce nedoporučuje poskytnutí příspěvku. Chápe, že pro 
Město Smiřice je obvodní oddělení v centru města přínosem, pro okolní obce 
je však vzhledem k dojezdnosti  jedno, zda přijede Policie ČR z Hradce 
Králové či ze Smiřic. 
ZO na základě projednání rozhodlo  neposkytnout Městu Smiřice žádaný 
příspěvek a pověřuje starostku obce odpovědět vedení města v souladu s 
usnesením. 
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.205/21.2013 přijato. 

8. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s Žádostí Obce Všestary o 
poskytnutí příspěvku na žáka plnícího povinnou školní docházku ve škole 
zřizované Obcí Všestary s odůvodněním investičních nákladů Obce Všestary 
vkládaných do školních budov.  
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 Starostka informovala zastupitelstvo obce o novelizaci zákona o 
rozpočtovém určení daní v části příspěvků obcí na žáka plnícího povinnou 
školní docházku v obci, v níž nemá trvalý pobyt. Novelizací došlo k tomu, že 
obce, které nezřizují školská zařízení již nemusí přispívat neinv. náklady na 
své žáky. A to proto, že obce zřizující školy dostávají tento příspěvek na žáka 
zvýšeným podílem z vybraných daní. Dle propočtů by to mělo být cca 7.500,- 
Kč na žáka/rok, v závislosti na výběru daní. Obce zřizující školy tento 
příspěvek dostávají dle počtu žáků jejich školských zařízení sledovaných vždy 
k 1.9. příslušného roku. Dopis obce Všestary se zdá poněkud zmatečný, na 
investiční náklady se dle zákona nikdy nepřispívalo. Obec Hořiněves za 
poslední roky též vynaložila nemalé investiční prostředky do obnovy MŠ a ZŠ 
a další projekt se ještě chystá. Starostka tuto investici příslušné obce považuje 
za zvýšení komfortu místních obyvatel, zlepšení občanské vybavenosti obce 
atd., pokud má školské zařízení kapacitu přijmout další žáky z okolních obcí 
proč jim tuto možnost neumožnit. 
ZO na základě projednání rozhodlo  neposkytnout Obci Všestary žádaný 
příspěvek a pověřuje starostku obce odpovědět vedení obce v souladu s tímto 
projednáním. 
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.206/21.2013 přijato. 

9. Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-
2004651/VB/01 Hořiněves 
Jedná se o přípojku NN p.č.269/4 v k.ú. Hořiněves. 
ZO po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.IP-12-2004651/VB/01 Hořiněves se společnosti GEOŠRAFO s.r.o. 
zmocněncem ČEZ Distribuce,a.s a  společností VČE – montáže, a.s. 
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.207/21.2013 přijato. 

10. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s možností financování 
realizace projektu na  zateplení a výměna zdroje tepla ZŠ Hořiněves z SFŽP, 
žádosti se podávají do konce listopadu 2013. Byla prověřena jako reálná 
možnost realizace projektu v návaznosti na možné úspory – byl proveden en. 
audit, provedeny předběžná jednání s odborem památkové péče MM HK a 
NPú, žádost o stanovisko podána, předpokládá se kladné stanovisko 
s podmínkou zachování stávajícího vzhledu ZŠ. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zahájením příprav projektu: 
Zateplení budovy ZŠ Hořiněves s možností financování s SFŽP. 
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.208/21.2013 přijato. 

11. Projekt : „Meziobecní spolupráce“, starostka obce seznámila přítomné 
podrobně s projektem Svazu měst a obcí ČR/dále SMO/. ZO souhlasí se 
zapojením do tohoto projektu. ZO souhlasí s podpisem smlouvy se SMO na 
projekt Podpora meziobecní spolupráce.              
 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 209/21.2013 přijato. 

12.  Návrh na schválení DPP – návrh na schválení odměny za správcování 
víceúčelového sportoviště za rok 2013 pro pana O.Rejfka ve výši 20.tis. Kč 
na základě dohody o provedení práce.      
 Hlasování: Pro 7, zdržel se 1, proti 0. Usnesení č. 210/21.2013 přijato. 

13. Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu provizorního stažení krovu 
v kostele sv.Mikuláše v Žíželevsi.     Římskokatolická farnost žádá o 
příspěvek ve výši 10 tis. Kč. 20 tis. Kč je příspěvek Královéhradeckého 
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 biskupství, 10 tis. Kč O.s. při kostele sv.Mikuláše v Žíželevsi. Náklady na 
provizorní stažení krovu    budou dle žádosti činit 40 tis. Kč. Římskokatolická 
farnost Holohlavy provede na své náklady zabezpečení proti zatékání 
srážkové vody (oplachtování), které bude činit cca 5 tis.Kč. Zastupitelstvo 
obce Hořiněves souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis. Kč na 
úhradu nákladů na provizorní stažení krovu za těchto podmínek: 
-      práce budou provedeny v souladu se stanoviskem odboru památkové 

péče Magistrátu města HK 
- příspěvek bude poskytnut po předložení faktury za provedené práce 
- do 1 měsíce od poskytnutí příspěvku předloží žadatel opis bankovního 

výpisu o úhradě faktury za provedené práce 
- příspěvek bude poskytnut po předložení rozpočtu zabezpečení proti 

zatékání srážkové vody                                              
Hlasování:  Pro 8, proti 0. Usnesení č.211/21 přijato. 

14. Info:  
-Kronika Jeřičky byla předána do Oblastního archivu v Hradci Králové – 
archivem bude digitalizovaná a již nyní pro veřejnost přístupna přímo 
v archivu.  
- Chodník Žíželeves, VŘ na dodavatele vyhrála f. Borta s.r.o., Černožice, 
realizace začne v 2. pol. měsíce října 
- zateplení Oú – probíhá, akce bude zkolaudována a vyúčtována ještě 
v letošním roce 
- výměna stoupaček v čp.113, 114, 115, 129, 130, 131 – z důvodu havarijního 
stavu –– výměna začne cca do 14ti dnů. 

 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18,24 

 

 

 

 

 Jana Kuthanová                                                                                                           
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
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    příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  30.9.2013:  
 

 
 

 

Usnesení č. 200/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za 
období 1-9/2013. 

Příjmy: 9.057.502,23 Kč   Výdaje:  6.436.777,09 Kč.  
 
 
Usnesení č. 201/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013 (viz 
příloha č.1). 
 
 
Usnesení č. 202/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves uděluje Čestné uznání in memoriam při příležitosti 
1. výročí úmrtí panu Františku Festovi za celoživotní zásluhy o rozvoj obce 
Žíželeves. 
 
Usnesení č. 203/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle 
vyhlášeného záměru č.1/2013  s o.p.s. Hradecký venkov a pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy o nájmu. 
 
Usnesení č. 204/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením  smlouvy o předfinancování 
projektu o.s. Obecný zájem: „Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o.s.“  
ve výši 250.000,- Kč, s dobou splatnosti max. do 1 měsíce od připsání dotace na 
účet o.s.. ZO pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 205/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě projednání rozhodlo neposkytnou Městu 
Smiřice žádaný příspěvek a pověřuje starostku obce odpovědět vedení města 
v souladu s usnesením. 
 
 
Usnesení č. 206/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves na základě projednání rozhodlo  neposkytnou Obci 
Všestary žádaný příspěvek a pověřuje starostku obce odpovědět vedení obce 
v souladu s tímto projednáním. 
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    příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  30.9.2013:  
 

 
 
Usnesení č. 207/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o 
zřízení věcného břemene č.IP-12-2004651/VB/01 Hořiněves se společnosti 
GEOŠRAFO s.r.o. zmocněncem ČEZ Distribuce,a.s a  společností VČE – 
montáže, a.s. a pověřuje staerosku obce jejím podpisem 
 
Usnesení č. 208/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí se zahájením příprav projektu: „Zateplení 
budovy ZŠ Hořiněves“ s možností financování s SFŽP. 
 
 
Usnesení č. 209/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy 
se SMO na projekt:“ Podpora meziobecní spolupráce“. 
 
 
Usnesení č. 210/21. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na schválení odměny za 
správcování víceúčelového sportoviště za rok 2013 pro pana O. Rejfka ve výši 20 
tis. Kč na základě dohody o provedení práce. 
 
Usnesení č. 211/21.2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s poskytnutí příspěvku v maximální výši 10 
tis. Kč na úhradu provizorního stažení krovu v kostele Sv.Mikuláše v Žíželevsi, 
práce budou provedeny v souladu s závazným stanoviskem odboru památkové 
péče Magistrátu města Hradec Králové. Příspěvek bude poskytnut na základě 
předložení faktury a předávacího protokolu díla. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku v souladu s tímto 
usnesením. 
 
 
 
  
 
 

 

  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


