
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
      konaného dne 22.10.2007 č. 8/07

1.  Zastupitelstvo  obce  vzalo  na  vědomí  závěrečnou  zprávu  z  dílčího  přezkoumání 
hospodaření  obce Činěves  za r.2007, které uskutečnil  Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor kontroly, dne 1.10.2007.

2.     Zastupitelstvo obce  se  rozhodlo  revokovat  usnesení  č.7/07,  bod 13,  o  vyhlášení 
místního referenda ve věci  umístění  větrných elektráren v katastru obce Činěves. 
Dále   zastupitelstvo  obce  rozhodlo,  že  místní  referendum  nebude  vyhlášeno  a  s 
umístěním větrných elektráren v katastru obce nesouhlasí.

3. Na základě usnesení č.28/06, bod 15, o prodeji obecních pozemků před někdejšími 
zemědělskými  kravíny,  došlo  k  vyměření  těchto  pozemků  a  stanovení  jejich  ceny 
takto: 

1. Pozemky p.č. 486/8, st.p.č. 282/1, st.p.č. 295  - stanovena cena 71.565,50 Kč
2. Pozemky p.č. 486/9, st.p.č. 281/2        - stanovena cena 40.546,50 Kč
3. Pozemky p.č. 486/10, st.p.č. 280/2        - stanovena cena 90.468,-Kč.

Nabídka bude uveřejněna na úřední desce obce a na příštím zasedání zastupitelstva 
obce  dojde  k určení  vlastníka z  řad zájemců  o tyto  pozemky.  Zastupitelstvo obce 
nestanovilo žádná kriteria k prodeji těchto pozemků.

4.  Zastupitelstvo obce Činěves souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova 2008 z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 200.000,-Kč. Konkrétně se jedná 
o dotační titul 3 - Dotace úroků z úvěrů. 

5.  Zastupitelstvo obce rozhodlo, že s platností od 1.11.2007 se upravuje cena palivového 
dřeva  vytěženého z lesních ploch obce Činěves: 

Tvrdé dřevo - 550,-Kč
Měkké dřevo - 450,-Kč
Bříza  - 450,-Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez dopravy.

6.   Zastupitelstvo  obce  Činěves  rozhodlo,  že  ukončí  Hospodářskou smlouvu č.13/0  z 
r.2002 uzavřenou s TS Nymburk Města Nymburka ve věci svozu, sběru a zajištění 
likvidace komunálního odpadu, a to k 1.11.2007 (půlroční výpovědní lhůta). 
Nová Hospodářská smlouva o svozu,  sběru a zajištění likvidace komunálního odpadu 
bude uzavřena s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Benátky nad Jizerou 
od 1.5.2008.

7.  Zastupitelstvo obce Činěves souhlasí s dodáním kompletní projektové dokumentace 
pro stavební řízení k  objektu čp.1 (Fara Činěves) za částku 70.000,-Kč + DPH od 
firmy AMBIT sdružení  podnikatelů,  Dolnocholupická 40,   Praha 4.  Zastupitelstvo 
obce Činěves doporučuje v tomto směru úpravu rozpočtu na rok 2007.  

8.  Zastupitelstvo obce Činěves souhlasí, aby firma VCES Hradec Králové vybudovala 
na místní kanalizaci a ČOV bezpečnostní odlehčovací přepad za částku 151.610,-Kč se 
zahájením prací nejpozději 29.10.2007.

9.  Zastupitelstvo obce Činěves schvaluje, aby Obec Činěves účtovala stočné za rok 2007 



všem  majitelům  nemovitostí  podle  odečtu  vodoměru  z   konce  března  2007  nebo 
směrnými čísly prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích s tím, že 
dojde ke krácení zjištěné částky o 1/4. Výsledný účet za stočné bude dále příslušně 
upraven těm majitelům nemovitostí, kteří prokáží dokladem vyvážení odpadních vod. 

10.  Zastupitelstvo obce Činěves rozhodlo, že zatím nebude akceptovat návrh firmy 
Bohemia Energy s.r.o. na dodávku silové elektrické energie.

11.   Zastupitelstvo obce Činěves ukládá vedení obce odchycení volně pobíhajících psů 
bez ohledu na finanční náklady s tím spojené.

12.  Zastupitelstvo obce Činěves souhlasí s úpravou cen za nájem bytů v čp.29 - DPS v 
předneseném znění, dle návrhu finanční komise. Konkrétní výše nájmů je uvedena v 
příloze  tohoto usnesení.

13. Zastupitelstvo obce Činěves schvaluje úpravu rozpočtu na r.2007 v předneseném 
znění, které je přílohou tohoto usnesení. 


