
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Činěvsi 
  konaného dne 12.4.2006 - č. 26/06

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, že byl získán požadovaný úvěr na stavbu kanalizace
v Činěvsi a v tomto směru doporučuje upravit přijatý rozpočet na rok 2006.

2. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že na oznámení přijetí povinné nabídky na odkoupení akcií
Středočeské plynárenské a.s. ve vlastnictví obce nepřistoupí.

3. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že uvolněný byt v ubytovací části Klubu důchodců zatím
nepronajme.  Zároveň  rozhodlo,  že  žadatel  o  pronájem  bytu  musí  předložit  lékařské
doporučení k této sociální službě.

4.  Obecní  zastupitelstvo rozhodlo,  že s žádostí  firmy MBBF Viventy česká,  spol.  s r.o.  na
zřízení větrného elektrárenského parku v katastru obce Činěves nesouhlasí

5.  Obecní  zastupitelstvo souhlasí  se zněním Dodatku č.2 ke smlouvě o zajištění  provozu a
údržby veřejného osvětlení v Činěvsi mezi obcí a firmou Medios-MK, s.r.o. Ve věci navýšení
ceny údržby a provozu veřejného osvětlení doporučuje obecní zastupitelstvo upravit přijatý
rozpočet na rok 2006.

6.  Obecní  zastupitelstvo  rozhodlo,  že  ze  svého  majetku  prodá  dům  čp.28  s  přilehlým
pozemkem v Činěvsi  za  cenu zjištěnou odhadcem ing.  J.  Friedelem z Nymburka,  to  je
1,155.660,-Kč. Nabídka na odprodej bude učiněna veřejně a případného kupce určí příští
zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo si také vyhrazuje právo posoudit nabídky
nejen podle finančních kritérií, ale i podle přínosu do veřejného života obce Činěves.

7.  Obecní  zastupitelstvo  souhlasí,  aby  odměny  za  výkon  funkce  členů  zastupitelstva  byly
upraveny podle nařízení vlády č.50/2006 Sb. Zároveň i věří, že přijaté odměňování ovlivní
občany k účasti ve veřejném životě obce. Podle výše učiněného rozhodnutí zastupitelstvo
doporučuje upravit rozpočet na rok 2006.

8. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Činěves za rok 2005 a  doporučuje odstranit drobné administrativní nedostatky.

9. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem  o kontrole věcně usměrňovaných cen
pitné vody v obci Činěves a se stanoviskem obce k obsahu protokolu učiněnému ve formě
odvolání k Finančnímu ředitelství v Praze. Obecní zastupitelstvo doporučuje, aby komise
schválená 30.1.2006, bod 13 - usnesení  č.25/06 pokračovala v práci  a navrhla obecnímu
zastupitelstvu možnosti řešení nakupených problémů ve věci zajištění pitné vody pro místní
obyvatele.  Mimo  jiné  také  obecní  zastupitelstvo  souhlasí  s  textem  návrhu  Smlouvy  o
dodávce  pitné  vody mezi  Obcí  Činěves  a odběrateli  této suroviny a  doporučuje  dořešit
uzavření věcných břemen k pozemkům, po kterých vede hlavní vodovodní řad.

10. Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením ceny pronájmu obecních chatiček u rybníka
Zásadníka na cenu 100,-Kč za chatičku a den pobytu.

11.   Obecní  zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  zprávu  o  stavbě  místní  kanalizace  a  ČOV a
souhlasí  s  uzavřením  smlouvy  o  dílo  na  dodávku  stavby  "Dokončení  kanalizační  sítě
Činěves"  a  pověřuje  starostu  k  jejímu  podpisu.  Obecní  zastupitelstvo  také  pověřuje
starostu  k  uzavření  smlouvy  na  zajištění  zkušebního  provozu  ČOV  Činěves  s  VAK



Nymburk  a.s.  v  předneseném  znění.  Obecní  zastupitelstvo  dále  žádá  starostu,  aby  na
příštím zasedání obecního zastupitelstva podal informaci jakým způsobem budou upraveny
šachty na stávající kanalizaci.

12. Obecní zastupitelstvo schvaluje geometrické rozdělení parcely č.85/1 ve vlastnictví obce
Činěves a doporučuje pokračovat v realizaci celkového záměru s rozdělenou nemovitostí.

13.  Obecní  zastupitelstvo souhlasí  s  převodem pozemku KN 1585/21 o výměře 793 m2 do
vlastnictví  obce  Činěves  od  Pozemkového  fondu  ČR.  Uvedený  pozemek  je  historickým
majetkem obce.

14. Obecní zastupitelstvo poskytne finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Činěves - pole
ve výši 5.000,-Kč. Zároveň souhlasí, aby na obecních pozemcích "Skála" (neobdělávaných)
byla  tomuto  sdružení  poskytnuta  plocha  k  zajišťování  krmiva  pro  zvěř  v  dodatečně
upřesněné rozloze.

15. Na základě stížnosti na způsob parkování na veřejných prostranstvích obce Činěves bude
připraven návrh, jak tuto situaci řešit organizačně i finančně. Návrh přednese předseda
revizního výboru na příštím zasedání zastupitelstva.

16. Do funkce požárního preventisty obce byl schválen pan Jaroslav Nevrlý.

17.  Vzhledem  k  úpravě  příspěvku  obce  Činěves  pro  ZŠ  Dymokury  rozhodlo  obecní
zastupitelstvo navýšit příslušnou částku rozpočtu roku 2006 o částku 23.239,-Kč.

18. Obecní zastupitelstvo doporučuje vedení obce, aby vyzvalo Biskupství Královéhradecké k
řešení  situace  opadávání  omítky  z  věže  kostela  sv.  Václava,  které  ohrožuje  bezpečnost
návštěvníků přilehlého hřbitova.

19. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že do sporů mezi podnikateli ing. F.Součkem, O.Součkem
na straně jedné a firmou B+B Agro s.r.o. na straně druhé nebude vstupovat. Zúčastněným
bude doporučeno, aby si své vztahy vyřešily veřejnoprávní cestou.

20. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že do publikace Středočeský kraj umístí informaci o obci
Činěves  v  hodnotě  7.350,-Kč.  Požadované  údaje  zpracuje  vedení  obce  a  předá  firmě
ASPIDA, s.r.o.

21. Do příštího zimního období vybere obec Činěves vhodnou lokalitu k odklízení sněhu ze
soukromého i veřejného prostranství.

22.  Obecní  zastupitelstvo  souhlasí  s  uzavřenou  dohodou  mezi  obcí  Činěves  a  některými
místními  podnikateli  ve  věci  zajištění  fyzické  pomoci  obci  při  řešení  následků  živelní
pohromy  v  pracovní  době  zaměstnanců.  Zejména  jde  o  řešení  situací  způsobených
vypuknutím požáru, zatopením vodou nebo poničením vichřicí.


