
Usnesení zastupitelstva obce Činěves
         ze dne 20.9.2006, č. 28/06

1. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu revizního výboru o kontrole hospodaření
Mateřské školy. Závěry kontroly budou v písemné podobě předány ředitelce MŠ.

2.  Finanční a revizní výbor provedl novou kalkulaci cen pitné vody z vodovodu Činěves -
Velenice  s  tím,  že  cena  vody  byla  stanovena  na  částku  18,50  Kč  /1  m3 (včetně  DPH).
Předseda revizního výboru a starosta projednají závěra kalkulace s vedením obce Velenice.
Zároveň bude posouzeno vzájemné dělení nákladů na pitnou vodu, protože obě obce mají
prakticky stejný odběr.

3. Obecní zastupitelstvo projednalo text Obecně závazné vyhlášky , kterou se stanoví některá
opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a doporučuje text vyhlášky
vyvěsit na veřejnou desku obce.

4.  Obecní  zastupitelstvo schvaluje  pronájem části  obecního  pozemku č.p.1599/8  u  čp.  164
Haně  Paličkové,  bytem Běluňská  1840,  Praha  9  jako  jedinému zájemci.  Revizní  výbor
vyměří pronajímanou plochu.

5.  Obecní  zastupitelstvo  schvaluje  pronájem  části  obecního  pozemku  č.p.  1601/1  u  čp.4
Stanislavu Bednaříkovi, bytem Jablonecká 708/30, Praha 9  jako jedinému zájemci. Revizní
výbor vyměří pronajímanou plochu.

6. Obecní zastupitelstvo ruší své usnesení č.25/06, bod 7 a navazuje na své usnesení č.27/06,
bod  4  ve  věci  prodeje  nemovitosti  čp.85  Milanu  Novákovi,  Velenice  čp.43.  Prodej
nemovitosti je zrušen a dále nabízen případným zájemcům za odhadní cenu.

7. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí text Statutu -Centra sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s a souhlasí s ním. Zároveň schvaluje, aby příspěvek obce Činěves k činnosti
této organizace dosáhl částky 150,-Kč na jednoho obyvatele obce v roce 2007.

8. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí text stanov dobrovolného svazku obcí mikroregion
Poděbradské Polabí a souhlasí s ním. Zároveň schvaluje, aby při založení svazku zaplatila
obec  částku  10,-Kč  na  jednoho  obyvatele  obce  Činěves.  Dále  zastupitelstvo  schvaluje
finanční příspěvek svazku na rok 2007, který dosáhl výše 2,-Kč na jednoho obyvatele.

9. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o společném solidárním zajišťování dopravní
obslužnosti  okresu  Nymburk.  Dále  schvaluje,  aby  příspěvek  na  zajištění  dopravní
obslužnosti v roce 2007 zůstal ve výši 170,-Kč na jednoho obyvatele obce Činěves.

10. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, že obci Činěves uložilo Finanční ředitelství v Praze
pokutu  ve  výši  5000,-Kč  za  to,  že  obec  Činěves  neplnila  své  evidenční  povinnosti  v
záležitosti věcně usměrňovaných cen pitné vody.

11. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, že byla prověřena technologická funkce místního
vodovodu, to je odstraňování dusičnanů. 

  V rámci zajištění dodávek užitkové vody byly opraveny studny v obci Činěves a odebrány
laboratorní vzorky z těchto vodních zdrojů.

  Investiční záměr zásobení obce  Činěves pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nymburk -
Chotuc - Vestec nebyl zatím obecním zastupitelstvem schválen pro nezajištěné financování
akce.  Z  těchto  důvodů  nebude  zatím  zahájena  příprava  stavby  směřující  k  zajištění
územního rozhodnutí.



12. Pan František Suchánek, Činěves čp.227 odmítá naplnit usnesení obecního zastupitelstva
č.24/05, bod 2 ve věci umístění rekreačního vagonu u rybníka Zásadníka. Jeho stanovisko
bude vyžádáno písemně a následně zaujme obecní zastupitelstvo dodatečné rozhodnutí.

13.  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, že ČRS Městec Králové uvažuje odprodat obci
Činěves  svou rybářskou víceúčelovou  chatu s  tím, že  její  předpokládaná  cena  dohodou
dosáhne  výše  cca  100.000,-Kč  bez  právních  náležitostí.  Nejdříve  bude  nutné  zajistit
zaměření nemovitosti a její zanesení do katastru. V záležitosti obecních chatek musí dojít ke
změně využívání území, což vyžaduje stavební zákon.

14.  Stavební  úřad  MK povolil  terénní  úpravy  lesní  plochy  u  Zásadníku  ke  vzniku  malé
retenční nádrže. Obecní  zastupitelstvo souhlasí  s vyměřením lokality a ukládá starostovi
zjistit finanční náročnost vyměření a stavby retenční nádrže.

15. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že prodá přiměřené části pozemku č.479/1 před bývalými
zemědělskými kravíny z důvodu podnikatelského zájmu. Obec provede rozměření lokality
a tyto náklady budou při  prodeji  území rozúčtovány kupujícím subjektům. Zároveň se
musí noví majitelé zavázat, že sousedům umožní  realizaci inženýrských sítí. Po zaměření
lokality  budou  jednotlivé  parcely  veřejně  nabídnuty  k  odprodeji  s  tím,  že  obecní
zastupitelstvo určí kritéria, ke kterým při výběru vlastníka přihlédne.

16. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že na nabídky odkupu akcií Středočeské energetické a.s. a
České spořitelny a.s. ve vlastnictví obce nebude reagovat.

17.  Obecní  zastupitelstvo vzalo na vědomí,  že stavbě kanalizace kanalizace  a ČOV v obci
Činěves byl povolen roční zkušební provoz. 

   Dále zastupitelstvo souhlasí,  aby s VAK Nymburk byla uzavřena smlouva o odborném
vedení zkušebního provozu kanalizace a ČOV za úhradu 50.000,-Kč.
Dále  obecní  zastupitelstvo  souhlasí,  aby  byla  zhruba  1/3  z  použitého  úvěru  na  stavbu
kanalizace  použita na stavbu přípojek na hranici jednotlivých nemovitostí s ukončením
čistící šachtičkou. Finanční zdroje na stavbu kanalizačních přípojek musí být realizovány
ještě  v  letošním  roce.  Za  nevyčerpané  finanční  prostředky  bude  případně  nakoupen
stavební  materiál.  Obecní  zastupitelstvo pověřuje starostu prověřit,  jak budou stavebně
legalizovány přípojky na původním vedení obecní kanalizace.

18.  Obecní  zastupitelstvo  rozhodlo,  že  z  důvodu  ukončení  stavby  kanalizace  netrvá  na
rychlostním omezení v Netřebské ulici na 30 km/hod a souhlasí s omezením rychlosti na 50
km/hod.

19.  Obecní  zastupitelstvo  vzalo  na vědomí  průběh  údržbových prací  na  místní  faře.  Dále
souhlasí,  že bude provedeny oprava okapů přilehlých nemovitostí,  vybetonování základů
plotu kolem zahrady, oprava vrat do stodoly a oprava vrat do zahrady.

20. Obecní zastupitelstvo souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2006 podle přednesené zprávy
finančního  výboru a vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu v  letošním roce.

21.  Obecní  zastupitelstvo  souhlasí,  aby  revizní  výbor  provedl  místní  šetření  o  nutnosti
pokácení kaštanu před rod. domem čp.76.

22. Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby Sportovnímu klubu Velenice byl poskytnut dar 1.000,-
Kč u příležitosti pořádání akce "Dětského dne".

    



   
      


