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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – zvolení zastupitelé (zdroj www.volby.cz)
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Hýbl Marek

48

NK

BEZPP

202

17,58

1

1

SNK HOŘIČKY
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Rudiš Luděk

70

NK

BEZPP

148

12,88

2

1

SNK HOŘIČKY
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Cejnar Vít

33

NK

BEZPP

124
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SNK HOŘIČKY
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Dusová Martina

46

NK

BEZPP

115

10,00

4

1

SNK HOŘIČKY
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Janischová Pavlína

47

NK

BEZPP
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11,48
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2

KDU-ČSL
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Kudera Vladimír Ing.

56

KDU-ČSL

BEZPP
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17,00

1

2

KDU-ČSL

1

Hofmanová Stanislava Ing.

58

KDU-ČSL

BEZPP
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15,94

2

2

KDU-ČSL

9

Mencl Zdeněk

54

KDU-ČSL

BEZPP

129

13,62

3

2

KDU-ČSL

5

Pokorná Michaela Ing.

40

KDU-ČSL

BEZPP

124

13,09

4

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V HOŘIČKÁCH
Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hořičky.
Místo konání:

Obec Hořičky – obřadní místnost

Termín konání:

17. 10. 2022 v 18,00 hodin

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Složení slibu
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
c) jmenování volební komise
d) určení způsobu volby starosty a místostarosty
e) volba starosty
f) volba místostarosty
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5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)
7) Schválení jednacího řádu
8) Diskuze

Josef Kačer, starosta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
OČKOVÁNÍ PSŮ
Tak jako každý rok, i letos provádí MVDr. Marcela Čermáková z Veterinárního střediska Jaroměř
povinné očkování psů, a to v následujících místech a časech:
čtvrtek 20. října 2022
- Hořičky, 16:00 – 16:30 hodin
- Křižanov, 16:35 – 16:45 hodin
Za vakcínu proti vzteklině zaplatíte 200,- Kč, kombinovaná vakcína vás přijde na 450,- Kč. Kromě
peněženky nezapomeňte očkovací průkaz.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – POUZE KŘIŽANOV!
Dne 5. 10. 2022 bude od 11:30 do 15:00 hodin odstávka elektřiny. Toto upozornění platí POUZE
pro místní část KŘIŽANOV. Seznam dotčených popisných čísel a pozemků: č.p. 1-13, 15-24, 2633, 35-43, 46, 47, 48, 50, 51, 52; parcelní číslo 190, 983/7, 1043/1, 1054/1, 1148/14. Oficiální
informace společnosti ČEZ Distribuce, a.s. včetně mapy je k dispozici i na www.horicky.cz.
MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY – POŠTA HOŘIČKY
V úterý 4. 10. 2022 bude pošta mimořádně otevřena od 7 do 10 hodin a v pátek 7. 10. 2022 od 7 do
9 hodin. Provoz v ostatních dnech zůstává beze změny.
WEBKAMERA A METEOSTANICE
Možná jste si všimli výpadku obrazu z naší webkamery, někteří jste zřejmě zaznamenali i
nefunkční měření rychlosti a nárazů větru na meteostanici. O problému víme a v současné době
čekáme na dodání objednaného zboží. Těšíme se společně s vámi na obnovení funkcí obou
zařízení.
Děkujeme za osobní i telefonická upozornění, našli se i návštěvníci našeho webu, kteří dokonce
využili spojení na webmastera internetových stránek. 
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ, NABÍDKA A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Důrazně žádáme majitele psů, aby s nimi nechodili na plochu fotbalového hřiště v areálu u zemědělského
družstva. Každý čtvrtek probíhá trénink mladých fotbalistů pod vedením Pavla Merbse a Jiřího
Žďárského, několikrát se již stalo, že hráči nevědomky šlápnou do „něčeho“, co nechtěli, a výsledkem
jsou špinavé boty, míč, ruce i dres. Totéž platí i u vstupu na dětské hřiště u knihovny.
V minulých dnech provedla servisní firma VODA CZ rozsáhlou údržbu technologického zařízení, které je
přímo umístěno v nádržích ČOV, kde probíhá biologický proces čištění splaškových vod. Je to poprvé od
roku 2014, kdy byla ČOV uvedena do provozu. Lze říci, že zařízení vydrželo déle, než byla uvažovaná
životnost. Celkové náklady ve výši 210.000,- Kč.
Majitelé objektů, které nejsou připojeny na splaškovou kanalizaci a kde tato kanalizace není, mají
možnost nechat odvézt fekálie na naši ČOV. Cena za uložení ve výši stočného 35,- Kč/m3. Dopravu si
zajistí a uhradí občan firmě, která mu odvoz provede. Termín vypuštění fekálií je třeba předem dohodnout
s obecním úřadem.
Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25. kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat osobně na OÚ,
nebo je zasílejte e-mailem na adresu horicky@horicky.cz. Autorem příspěvků označených (mn) je M. Neumann. Počet výtisků - 260
ks. Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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