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22. zasedání  Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. 
 

Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová,  Novák Milan, Pavlíková 
Helena, Jan Hojda 
Omluveni:  
Hosté: dle prezenční listiny 

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. Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení 

návrhu programu zasedání 

2. Kontrola plnění usnesení 21. zasedání 

3. Kontrola plnění rozpočtu 1-10/2013 

4. Návrh na  schválení rozpočtových opatření č. 4/2013 

5. Návrh na schválení dodatku k SoD na akci: “Zateplení 

budovy Obecního úřadu Hořiněves“  

6. Návrh na přijetí dotace z Operačního programu Životní 

prostředí na akci: “Zateplení budovy Obecního úřadu 

Hořiněves“ a souhlas s uzavřením smlouvy 

7. Projekt Energetické úspory ZŠ Hořiněves – projektová 

dokumentace, žádost o dotaci 

8. Návrh na uzavření dohody o partnerství na projekt : 

„Komunitní venkov“ s o.p.s. Hradecký venkov 

9. Návrh na prodloužení smlouvy s Úřadem práce na VPP 

10. Projekt : „Meziobecní spolupráce“, info k  uzavření 

smlouvy se Svazem měst a obcí ČR 

11. Návrh na schválení Směrnice o poskytování cestovních 

náhrad 

12. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 

13. Informace z jednání hodnotící komise zakázky: „Chodník 

Žíželeves“ 

14. Návrh na schválení realizace investičních akcí rok 2014 

15. Návrh na schválení přijetí dotace na výdaje jednotky SDH 

Hořiněves 

16. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola 

Hořiněves za školní rok 2012/2013 

17. POV Střecha sklad Oú – žádost o dotaci 

18. Info: prodej dřeva, zateplení Oú 

19. Diskuse, závěr 
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 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 21. zasedání byl ověřen, byl vyložen a tím je považován za 
schválený. 
 

Průběh jednání: 
1. Starostka podala návrh: zapisovatel: H. Pavlíková, ověřovatelé: V. Hátle a R. 

Festová, návrhová komise -  M. Novák a J. Hušek . ZO souhlasí s návrhem. 
2. ZO byli seznámeni s plnění usnesení z 21. zasedání. 
3. ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-10/2013 

Příjmy: 10.027.845,50 Kč  Výdaje: 6.991.791,42  Kč.  
Hlasování: Pro 9, proti 0.  Usnesení č. 212/22.2013 přijato. 

4. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 

/viz příloha č.1/.  

Hlasování: Pro 9, proti 0. Usnesení č. 213/22.2013 přijato.  
5. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno  s  návrhem na schválení 

dodatku ke SoD na akci: “Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“ 
s dodavatelem stavby. Jedná se o vícepráce v celkové výši 129.951,- Kč bez 
DPH, jedná se především o práce na dozdívání ostění po vybouraných 
špaletových oknech včetně štukové omítky,  montáž  a dodávka nadpraží 
z polystyrénových desek, KZS lišty kolem oken a rohové lišty s tkaninou, 
nátěr štítů fasádní barvou + 2 ks sklepních světlíků. Jedná se o položky, 
které nebyly v rozpočtu či vznikly průběhem stavby např. světlíky o 2 více 
než bylo počítáno. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením 
dodatku ke Smlouvě o dílo na akci:“Zateplení budovy Obecního úřadu 
Hořiněves“. 
Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 214/22.2013 přijato 

6. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s Návrhem na přijetí dotace 
z Operačního programu Životní prostředí na akci: “Zateplení budovy 
Obecního úřadu Hořiněves“, dále byla zastupitelstvu předložena smlouva č. 
13153863 o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje 
přijetí dotace na akci : “Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“ a 
souhlasí s uzavřením smlouvy č. 13153863. 

Hlasování: Pro 9, zdržel se 0, proti 0. Usnesení č. 215/22.2013 přijato 
7. ZO byli seznámeni s projektovou dokumentací  projektu:“ Energetické 

úspory ZŠ Hořiněves“ – se zpracováním  žádosti o dotaci s OP Životní 
prostředí. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště budovy 
ZŠ, výměně oken v přístavku budovy a bude provedena kompletní 
rekonstrukce otopného systému /rozvody tepla a nový zdroj tepla—tepelné 
čerpadlo vzduch voda/.  Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí 
informaci o zpracování projektové dokumentace projektu: “Energetické 
úspory  ZŠ Hořiněves“ a souhlasí s podáním  žádosti o dotaci s OP Životní 
prostředí. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 216/22.2013 přijato. 
8. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na uzavření 

dohody o partnerství na projekt : „Komunitní venkov“ s o.p.s. Hradecký 
venkov. Na základě tohoto projektu bude v prostorách MŠ Hořiněves, 
bývalá ředitelna – nyní nevyužitý prostor, zřízena keramická dílna – 
hrnčířský kruh, pec, pracovní stůl, police a materiál, náklady 130 tis. Kč. Na 
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 základě návrhu Partnerské smlouvy projekt předfinancujeme ve výši 100% 
nákladů na projekt, 85% z této částky bude vrácen po obdržení dotace. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a pověřuje 
starostku podpisem. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 217/22.2013 přijato. 
9. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem  na  prodloužení 

smlouvy s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce do 03.2014 na 1 
pracovní místo. V současné době máme 2 smlouvy celkem na 4 pracovníky, 
přičemž jedna končí v březnu 2014 a druhá v prosinci  2013, jedná se tedy o 
prodloužení té prosincové, ale pouze na jednoho pracovníka. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy  a  pověřuje starostku 
podpisem. 
Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 218/22.2013 přijato 

10. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s dalším postupem v 
Projektu : „Meziobecní spolupráce“, proběhla jednání s předsedy DSO na 
území ORP a primátorem Města HK, čeká se na vyjádření rady Města HK o 
rozsahu zapojení se do projektu. Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na 
vědomí informace o dalším postupu projektu „Meziobecní spolupráce“. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 219/22.2013 přijato 
11. Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s návrhem na schválení 

Směrnice o poskytování cestovních náhrad. Navrhuje se zákonná  výše 
stravného  + navýšení o 8 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, o 12 Kč 
trvá– li pracovní cesta déle než  12 hodin, nejdéle však 18 hodin  a o 18 Kč 
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Náhrada za používání silničních 
motorových vozidel je stanovena dle platné legislativy. Dosud jsme cestovní 
náhrady nevypláceli. Potřebnost vyvolalo jedno ze školení členů výjezdové 
jednotky SDH Hořiněves. 

Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem Směrnice o poskytování 
cestovních náhrad/příloha č.2/. 
Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 220/22.2013 přijato 

12. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013. Dílčí 
přezkoumání proběhlo bez výhrad. Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na 
vědomí informace z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 221/22.2013 přijato 
13. Informace z jednání hodnotící komise zakázky: „Chodník Žíželeves“ 

Zastupitelstvo obce Hořiněves bylo seznámeno s konáním jednání hodnotící 
komise a vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu. „Chodník 
Žíželeves“. Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vyhodnocením veřejné 
zakázky malého rozsahu. „Chodník Žíželeves“ a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy o dílo s s.r.o. Borta. 
Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 222/22.2013 přijato. 

14. Návrh na schválení realizace investičních akcí rok 2014 – Zateplení budova 
ZŠ Hořiněves, změna způsobu vytápění v ZŚ, rekonstrukce sociálního 
zázemí ZŠ Hořiněves, PD Komunikace Žíželeves, nákup techniky na čištění 
komunikací, naučná stezka Bažantnice, střecha sklad Hořiněves. 
Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 223/22.2013 přijato. 

15. Návrh na schválení přijetí dotace na výdaje jednotky SDH Hořiněves. 
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  Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje přijetí dotace na výdaje jednotky 
SDH Hořiněves ve výši 108 350,- Kč a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy č.RG/2013/003-SDH/MV/3. 
Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 224/22.2013 přijato. 

16. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Hořiněves za školní rok 
2012/2013. 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Výroční zprávu Základní 
škola a mateřská škola Hořiněves za školní rok 2012/2013. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 225/22.2013 přijato.  
17. Zastupitelstvo obce bylo s možností podání žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Královéhradeckého kraje.  
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: 
“Rekonstrukce střech - obecní sklad“. 

Hlasování:  Pro 9, proti 0. Usnesení č. 226/22.2013 přijato.  
18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kupní smlouvou na prodej dřeva 

z obecního lesa. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na 
prodej dřeva s firmou Progles s.r.o., Konecchlumí. 
Hlasování: Pro 9, proti 0. Usnesení č. 227/22.2013 přijato. 

19.  Info: informace z jednání o odstraněný stavby u čp.50 v obci Žíželeves, 
informace z realizace akce zateplení Oú, výpověď z nájmu bytu v čp.115 – 
výběr nového nájemce. 

20. Závěr 
 

Zápis zapsala: H.Pavlíková 

Závěr  jednání: 18,44 

 

 

 

 

 Jana Kuthanová                                                                                                           
 starostka obce 
Ověřovatelé: 
 

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

 
 

 
 
vyvěšeno:  
sejmuto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

  
 
   příloha č.1  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  11.11.2013:  

 
 

Usnesení č. 212/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za 
období 1-10/2013. 

Příjmy: 10.027.845,50 Kč   Výdaje: 6.991.791,42  Kč.  
 
 
Usnesení č. 213/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 (viz 
příloha č.1). 
 
 
Usnesení č. 214/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na 

akci:“Zateplení budovy Obecního úřadu Hořiněves“. 
 
Usnesení č. 215/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje přijetí dotace na akci : “Zateplení budovy 
Obecního úřadu Hořiněves“ a souhlasí s uzavřením smlouvy č. 13153863, a 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 216/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informaci o zpracování projektové 
dokumentace  ZŠ Hořiněves – zateplení a souhlasí s podáním  žádosti o dotaci 
s OP ŽP. 
 
Usnesení č. 217/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství 
s o.p.s.Hradecký venkov, souhlasí s předfinancováním části projektu Komunitní 
venkov ve výši 130 tis. Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy o 
partnerství. 
 
Usnesení č. 218/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s návrhem na prodloužení smlouvy 
s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 
 
 
Usnesení č. 219/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace o dalším postupu v 
projektu „Meziobecní spolupráce“. 
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příloha č.2  k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hořiněves ze dne  11.11..2013:  

 
 
Usnesení č. 220/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí schvaluje Směrnici o poskytování 
cestovních náhrad/příloha č.2/. 
 
Usnesení č. 221/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí informace z dílčího přezkoumání 
hospodaření za rok 2013. 
 
Usnesení č. 222/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s vyhodnocením veřejné zakázky malého 
rozsahu. „Chodník Žíželeves“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo 
s s.r.o. Borta 
 
Usnesení č. 223/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves  po projednání schvaluje přípravu těchto 
investičních akcí na rok 2014: 
- Zateplení budova ZŠ Hořiněves,  
- Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Hořiněves,  
- PD Komunikace Žíželeves, 
- Nákup techniky na čištění komunikací 
- Naučná stezka „Hořiněvským lesem“ 
 
Usnesení č. 224/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje přijetí dotace na výdaje jednotky SDH 
Hořiněves ve výši 108 350 tis.Kč a pověřuje starostku podpisem Smlouvy 
č.RG/2013/003-SDH/MV/3. 
 
Usnesení č. 225/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves bere na vědomí Výroční zprávu Základní škola a 
mateřská škola Hořiněves za školní rok 2012/2013. 
 
Usnesení č. 226/22. 2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: “Rekonstrukce střech - 
obecní sklad“. 
 
Usnesení č. 227/22.2013 
Zastupitelstvo obce Hořiněves schvalují kupní smlouvu na prodej dřeva.  
 
 

 

  Jana Kuthanová 
  starostka obce 


