
  Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Činěvsi, 
      konaného dne 30.1.2006 - č. 25/06

1. Obecní zastupitelstvo schválilo inventarizaci  obecního majetku k 31.12.2005.

2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Činěves na rok 2006 v přiloženém znění.

3.  Obecní  zastupitelstvo  schválilo  znění  smlouvy  o  správě  rybníka   Zásadníka  ve  věci
rybníkaření na této vodní ploše mezi obcí Činěves a Občanským sdružením Zásadník.

4.  Obecní  zastupitelstvo  schválilo  nové  znění  dohody  o  užívání  části  pozemku  u  rybníka
Zásadníka mezi obcí Činěves a p.Františkem Suchánkem, Činěves čp.227.

5. Obecní zastupitelstvo posoudilo návrhy architektonického využití interiérů budovy místní
fary  od  ing.  R.  Mrňáka  a  doporučilo  dále  rozvíjet  studii  Půdorys  1.NP -  varianta  1  a
Půdorys 2. NP - varianta 1 (pokoje).

6.  Obecní  zastupitelstvo  pověřuje  starostu  vypracováním  návrhu,  jakým  způsobem  řešit
pronájem nebo prodej objektu čp.28 ve vlastnictví obce Činěves. Neuvažuje se, že ho  bude
obec nadále využívat.

7. Obecní zastupitelstvo potvrdilo své rozhodnutí usnesením č.20/05 - bod 6, že M. Novákovi,
Velenice čp.43, bude prodán dům čp.85, který je v majetku obce Činěves. K domu bude
prodána část  pozemku 85/1  podle  návrhu využití  území vypracovaného ing.  Boleslavem
Plucnarou a konzultovaného se Stavebním úřadem v Městci Králové. Dohodnutá cena je
stanovena na 300.000,-Kč s tím, že dotyčný přijímá desetileté břemeno předkupního práva
obce a umožní na svém pozemku instalovat přístřešek autobusové čekárny.

8.  Obecní  zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  zprávu  starosty  o  průběhu  stavby  gravitační
kanalizace a ČOV v obci Činěves a zprávu o finančním zajištění stavby.

9. Obecní zastupitelstvo potvrzuje  usnesení o přijetí  úvěru č.24/05 - bod 4. Doba splácení
úvěru se nově prodlužuje na 13 let v pravidelných měsíčních splátkách, při možnosti úvěr
podle finanční situace uhradit i dříve.

10.  Ve věci  žádosti  o  přidělení  bytu  v ubytovací  části  DPS rozhodlo  obecní  zastupitelstvo
uvolněný byt pronajmout paní Martě Sedláčkové, Dymokury čp.92.

11.  Obecní  zastupitelstvo vzalo  na vědomí,  že existuje  nerovnováha v záležitosti  obecního
odpadového   hospodářství   a   pověřuje   vedení   obce  navrhnout  opatření k odstranění
nebo zmírnění finančních důsledků této nerovnováhy.

12. Obecní zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 - "Požární řád obce
Činěves". Vedení obce zajistí umístění znění vyhlášky na úřední desku obce Činěves.

13. Obecní   zastupitelstvo   schvaluje   komisi,  která se bude zabývat nedostatkem vody
  v obecním vodovodu. Komise ve složení M.Kršňáková, M.Součková, J.Čejka a Fr.Sýkora

vypracuje návrh řešení tohoto problému.


