Obec Hořátev
Zastupitelstvo obce Hořátev
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 9.12.2020 od 18:00 na OÚ
Přítomni: dle prezenční listiny:
Dědek, Kristl, Poupa, Přibyl, Rajdl, Rajdlová, Richter, Rýdl
Omluveni: Fousek
Hosté: viz prezenční listina
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Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hořátev (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Josefem Kristlem („dále jako „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Matěje Přibyla a Jiřího Rýdla a zapisovatelem
Přemysla Poupu.

*

*

*

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2021
3. Dodatek č.1/2021 svoz separovaných odpadů
4. Rozpočet obce na rok 2021 + střednědobý výhled 2022 - 2025
5. Rozpočet základní a mateřské školy pro rok 2021
6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1088/1
7. Žádosti o dotace + aktualizace strategického plánu
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
9. Finanční ukazatele
10. Různé
11. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.
Poznámka: Pokud některý zastupitel vznese návrh na doplnění bodu programu nebo na
vypuštění některého bodu, nechá předsedající nejdříve hlasovat o tomto návrhu a až po
„vyřízení“ všech takových návrhů bude hlasováno o konečném programu v podobě upravené
dle výsledků hlasování o jednotlivých návrzích na doplnění programu.

*

*

*

Bod 1 Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez závad
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Bod 2 Příkazní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2021
Jedná se o smlouvu mezi městem Městec Králové a obcí Hořátev, dopravní obslužnost–
autobusové spoje v obci Hořátev. Pro rok 2021 se jedná o částku 163.000,-Kč, čili 200,-Kč za
každého občana obce. Smlouvu poskytnul pan starosta všem zastupitelům k prostudování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Příkazní smlouvu s městem
Městec Králové na zajištění dopravní obslužnosti, autobusové spoje pro rok 2021“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno
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Bod 3 Dodatek č.1/2021 svoz separovaných odpadů - Nykos
Pro rok 2021 došlo k navýšení o cca 7,-Kč na rok a občana.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Dodatek č.1/2021 svoz
separovaných odpadů firmou Nykos“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno
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Bod 4 Rozpočet obce na rok 2021 + střednědobý výhled 2022 – 2025
Navrhovaný rozpočet je připraven a ZO bylo s návrhem již seznámeno. V krátkosti přednesl
přítomným předseda finanční komise p. Rýdl.
Střednědobý výhled byl zpracován odbornou firmou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Rozpočet obce na rok 2021 jako
schodkový s tím, že rozdíl bude hrazen z přebytků let minulých a střednědobý výhled na rok
2022 - 2025“
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2 Přibyl, Richter
Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno
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Bod 5 Rozpočet základní a mateřské školy pro rok 2021
ZO bylo již s návrhem již seznámeno. V krátkosti přednesl přítomným předseda finanční
komise p. Rýdl. Pan Přibyl upozornil na skutečnost, že návrh rozpočtu by měl být zveřejněn
na úřední desce obce, nebo školy 14 dní před schválením a v současné době tomu tak není.
Pan starosta uvedl, že rozpočet vyvěšoval na elektronickou úřední desku hned, jakmile mu byl
doručen panem ředitelem Mgr. Vydrou, ale zřejmě již uplynulo 14 dní, po které se záznamy
automaticky archivují, proto není rozpočet v tuto chvíli vyvěšen. Pan starosta slíbil, že zajistí
nápravu a nevidí tuto skutečnost jako překážku k procesu schválení rozpočtu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Rozpočet ZŠ a MŠ Hořátev pro
rok 2021“
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 2 Přibyl, Richter
Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno
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Bod 6 Žádost o prodej části pozemku p.č. 1088/1
Jedná se o část přeploceného obecního pozemku směrem na Nymburk (18m2) – manželé
Březinovi, Hořátev čp. 29. Pan starosta již s panem Březinou mluvil a ten souhlasí
s podmínkami prodeje této části pozemku. Podmínky prodeje jsou: 200,-Kč/m2 + náklady na
převod (geometrický plán, vypracování kupní smlouvy právníkem obce).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Prodej části obecního pozemku
p.č. 1088/1 manželům Březinovým za 200,-Kč/m2 + náklady na převod“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno
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Bod 7 Žádosti o dotace + aktualizace strategického plánu
Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci:
- „Obnova povrchu 4 místních komunikací v obci Hořátev“ ("Dědkova", "U jízdárny",
"U rybníka", "V Cerhýnkách")
- „Rekonstrukce budovy obecního úřadu Hořátev“ (výměna střešní krytiny a nová
elektroinstalace v části budovy).
Výzva k podávání žádostí vyhlášena 12. října 2020, možnost získat z dotačního programu
dotaci až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Ukončení
příjmu žádostí 21.12.2020, 12:00 hod.
Návrh aktualizace Místního programu obnovy vesnice Hořátev prostřednictvím Plánu
projektů na období 2021 – 2026, který sestavil pan starosta s paní Dekiskou. Starosta
jednotlivé navrhované projekty přednesl.
Proběhla diskuze ohledně projektů ve strategickém plánu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje:
a) podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na akci „Obnova povrchu 4 místních
komunikací v obci Hořátev“ ("Dědkova", "U jízdárny", "U rybníka",
"V Cerhýnkách"), z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací
b) podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na akci „Rekonstrukce budovy
obecního úřadu Hořátev“ (výměna střešní krytiny a nová elektroinstalace v části
budovy) z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
c) aktualizaci Místního programu obnovy vesnice Hořátev prostřednictvím Plánu
projektů na období 2021 – 2026
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 Richter
Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno
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Bod 8 Smlouva o zřízení věcného břemene
Po cca 20 letech, kdy se firma ČEZ neměla k vyřešení problému ohledně věcného břemena za
uložení kabelu NN v oblasti „u Sokolovny“, se panu starostovi s firmou ČEZ podařilo
dohodnout. Původně nabízenou částku 1000,- Kč jako jednorázovou úhradu se podařilo panu
starostovi pomocí dohody se zástupcem společnosti ČEZ navýšit na 173,780, - Kč. Což
odpovídá schválenému ceníku obce za věcná břemena.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti s firmou ČEZ – uložení kabelu NN“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno
*
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Bod 9 Finanční ukazatele
Přítomným přednesl pan Přibyl.
FINANČNÍ UKAZATELE září-listopad 2020
Příjmy
V období září-listopad, jsme na jednotlivých položkách daňových příjmů obdrželi ze státního
rozpočtu následující sumy:




Daň z příjmu fyzických osob ve výši 890 tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob ve výši 474 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 1,465 mil. Kč

Příjmová strana obecního rozpočtu byla v měsíci listopadu zároveň navýšena o část dotace
spojené s rekonstrukcí chodníku Lipovou alejí ve výši 950 tis. Kč.
Celkové příjmy v období září-listopad roku 2020 činily 4,340 mil. Kč.
Výdaje
Hlavními položkami na straně výdajů jsou mzdy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva,
příspěvek na chod ZŠ a MŠ a běžné provozní výdaje k zajištění chodu obce. Specifickými
náklady, které stojí za to nad rámec tohoto obecného shrnutí jmenovitě uvést, byly v období
září-listopad:




Část investice na rekonstrukcí chodníku Lipovou alejí ve výši 1,8 mil. Kč
Rekonstrukce MŠ ve výši 3,9 mil. Kč
Náklady na svoz odpadů ve výši 237 tis. Kč

Celkové výdaje v období září-listopad roku 2020 činily 8,2 mil. Kč.
Stav na účtech obce byl k 30.11.2020 přibližně 13,9 mil. Kč.
*pro větší přehled jsou jednotlivé hodnoty zaokrouhleny.
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Bod 10 Různé
a) Smlouva mezi obcí Hořátev a Farním sborem církve českobratrské evangelické – pronájem
nebytových prostor – zasedací místnost s příslušenstvím na obecním úřadě. Po vzájemné
dohodě byl nájem stanoven na částku 1000,- Kč za rok.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Smlouvu o pronájmu nebytových
prostor mezi obcí Hořátev a Farním sborem církve českobratrské evangelické ve výši 1000,Kč za rok“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno
b) Obec obdržela petici za opravu obecní komunikace p.č. 1119. Komunikace je ve špatném stavu
a níže podepsaní občané obce Hořátev a přilehlých obcí žádají obec o nápravu. Jedná se
komunikaci mezi státní silnicí Nymburk – Zvěřínek a nemovitostí čp. 312. ZO se shodlo, že stav
komunikace je špatný a bylo by vhodné provést alespoň částečnou opravu. Masivnější
rekonstrukce s ohledem na povahu komunikace (polní cesta), není v tuto chvíli reálná.
c) Pokládka panelů na komunikaci mezi lipovou alejí a nemovitostí čp.76 . Pan starosta předložil
nabídku firmy Ceda. Pan Richter navrhuje oslovit víc firem, na čemž se ZO jednohlasně shodlo.
d) Paní Dvořáková oslovila ZO s prosbou o opravu mostku přes Mlýnský potok - za školou. Pan
starosta osloví statika pana Č. se žádostí o zpracování posudku stavu dotčeného mostku.
e) Pan Richter upozornil pana starostu na špatný stav panelů u místní komunikace (lokalita u
Zelinků). Pan starosta odpověděl, že problém již eviduje a poděkoval panu Richterovi o
připomenutí. Pan starosta sjedná nápravu.
f)

Pan Přibyl – plán budování vysokorychlostní tratě za obcí. Dle jeho názoru by bylo vhodné
veřejnost s touto akcí seznámit. Pan starosta připomněl, že projekt ještě není jistý a neví se jak
bude finálně vypadat, je víc variant a informací není mnoho. Pan starosta zveřejní dostupné
informace na webu obce.

g) Pan Přibyl – projekty na příští rok.
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Bod 11 Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.14

*

Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje:
1) Usnesení č.23/2020 Program dnešního zasedání ZO
2) Usnesení č.24/2020 Příkazní smlouvu s městem Městec Králové na zajištění dopravní
obslužnosti, autobusové spoje pro rok 2021
3) Usnesení č.25/2020 Dodatek č.1/2021 svoz separovaných odpadů firmou Nykos
4) Usnesení č.26/2020 Rozpočet obce na rok 2021jako schodkového a střednědobý
výhled na rok 2022 – 2025
5) Usnesení č.27/2020 Rozpočet ZŠ a MŠ Hořátev pro rok 2021
6) Usnesení č.28/2020 Prodej části obecního pozemku p.č. 1088/1 panu Březinovi za
200,-Kč/m2 + náklady na převod
7) Usnesení č.29/2020:
a) podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na akci „Obnova povrchu 4
místních komunikací v obci Hořátev“ ("Dědkova", "U jízdárny", "U rybníka",
"V Cerhýnkách"), z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací
b) podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na akci „Rekonstrukce budovy
obecního úřadu Hořátev“ (výměna střešní krytiny a nová elektroinstalace v části
budovy) z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
c) aktualizaci Místního programu obnovy vesnice Hořátev prostřednictvím Plánu
projektů na období 2021 – 2026
8) Usnesení č.30/2020 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou Čez –
uložení kabelu nn
9) Usnesení č.31/2020 Smlouvu o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Hořátev a
Farním sborem církve českobratrské evangelické ve výši 1000,- Kč za rok

