Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Činěves, konaného dne 21.4.2010
Přítomni: viz listina přítomných
Omluveni: pí. Černochová
1. Seznámení s programem – schváleno bez připomínek
2. Určení ověřovatelů – Keller M., Kršňák P.
3. Kontrola usnesení č. 28/10 ze dne 17.2.2010 – schváleno bez připomínek
4. Výběrové řízení na správce fary
nájemné 1500,-Kč/měsíc – splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce
hodnotící komise vybrala nabídku p. Moudrého – p. starosta seznámil ZO s jeho
nabídkou, s návrhem smlouvy o správě nemovitosti mezi Obcí Činěves a p. Moudrým
ZO souhlasí s návrhem smlouvy
5. Špýchar
žádost na opravu střechy – příslib 148.000,-Kč
Nadační fond – cca 60.000,-Kč
v rozpočtu obce vyhrazeno 150.000,-Kč
celkové náklady cca 400.000,-Kč
NPÚ požaduje výběrové řízení – oslovit odbornější firmy
firmám slepé rozpočty
obec může vypovědět výběrové řízení bez udání důvodu
6. Chodníky ul. Netřebská
připomínka – stání aut na chodníku, vyhlášení zákazu stání na chodníku, návrh – leták
s tímto do schránky, aby byla informovanost
odhadovaná částka 900.000,-Kč vč.DPH
výběrové řízení v předneseném znění
pro – 6
zdrželi se – 2
7. Chodník na Městec Králové
seznámení ZO s plány chodníku, stále se na nich pracuje
8. Údržba veřejných prostranství a budov
p. starosta seznámil ZO s „Projektem dlouhodobé údržby majetku Obce Činěves“
1. MŠ – sokl – v letošním roce – nabídka p. Hoďák – 17.651 vč.DPH – ZO souhlasí
2. Čekárna proti OÚ – likvidace bez náhrady – provedena
3. Čekárna u čp.85 – dána lavička, celkové přesklení – ZO souhlasí
4. Čekárna u kovárny – dána nová lavička
5. „Mlékárna“ – čeká se na odstranění nástřešáku
6. Plot u OÚ – likvidace bez náhrady – provedena
7. Hasičárna – dveře a okno – buď oprava nebo nové
8. Fasáda OÚ – část k hlavní silnici
9. Vodní nádrž Kusovník – zatmelení prasklého pláště, nátěr zábradlí – OS Zásadník
10. parkovací stání u hřbitova – zatím odloženo
9. Kontrola KÚSK – Hospodaření obce za rok 2009
ZO bere na vědomí výsledek kontroly

10. MŠ Činěves
Pravidla přijímání dětí do docházky
- seznámení ZO s návrhem paní ředitelky
- bude se rozšiřovat pouze z vlastních potřeb, tj. pro Činěves a Velenice
- přednost děti z Činěvse a z Velenic
Účetnictví - změna na jednoduché účetnictví nebude realizována, nadále podvojné úč.
11. Modrá brána, Městec Králové – žádost o dar na pořízení auta
sociální péče, zapůjčování zdrav. potřeb.
prozatím odloženo, zažádat o bližší vysvětlení činnosti
12. Žádost o přidělení bytu v DPS – p. Nová
návrh – v DPS ponechat 3 zadní byty, přední byty pozměnit na klasické ubytování,
samostatný vchod – do příštího zasedání návrh na stavební úpravy – p. Hoďák
návrh – snížit hranici pro ubytování – bude projednáno na příštím zastupitelstvu
žádost paní Nové zamítnuta
13. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1601/1
bude vyvěšeno
14. Žádost p. Honč
vybudování opěrné zdi – na vlastní náklady. Honče, suť by odstranil na vlastní
náklady na pozemek obce
zažádat o upřesnění, jak bude zeď vystavena (z jakého materiálu)
15. Žádost pí. Římalové – nájem pozemku na „Dymokuráku“
pozemek je v nájemní smlouvě O. Součka
16. Různé
- projektová dokumentace k nástřešníku u „Mlékárny“
- el. proud – přípojka špýchar
- OÚ Netřebice – změny ÚP
- OÚ Záhornice – změny ÚP
- B+B Agro - úprava jatek
- OPP Zd Blažek – 400 hodin
- KÚSK – Šafránek Ekosklad
- nabídky na opravu silnic (obecních komunikací) – nabídka 3 společností
1 auto cca 30.000,-Kč
oslovíme, aby dali přímou nabídku
- Volby do zastupitelstev obcí
počet zastupitelů – bude stanoven v červnu
- Hasičská technika
údržba – K. Chlad, J. Vorlíček – ZO souhlasí
- Výroční zpráva Nadačního fondu Fr. Lukeše za rok 2009 – ZO bere na vědomí
- stížnost p. Plačka – velké stroje v „Boháčkově ulici“ ničí soukromý majetek
OÚ vyzve pana Šantrůčka, aby poškozený majetek opravil
- korespondence pana Součka
kontrolní výbor zpracoval odpovědi dne 9.3.2010, budou zaslány na adresu
Zapsala: Součková

