Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Činěves, konaného dne 31.5.2010
Přítomni: viz. listina přítomných

Omluveni: p. Sýkorová

1. Seznámení s programem – chválen bez připomínek
2. Určení ověřovatelů – p. Černochová, Ing. Vančurová
3. Kontrola usnesení č. 29/10 ze dne 21.4.2010 – schváleno bez připomínek
4. Zprávy výborů
finanční výbor, Ing. Vančurová
kontrola účetnictví MŠ Činěves – pojištění dětí o prázdninách
- rozpis faktury za podlahářské práce
- chybí rozpis čerpání dotace od obce
zpráva z kontroly bude sepsána a předána pí. ředitelce k vyjádření
5. Výběrové řízení – chodníky Netřebská ul, 2.část
9 nabídek, kritéria – finance a záruční doba
rozpis nabídek viz zápis z jednání hodnotící komise ze dne 24.5.2010
hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku nabídku firmy Jiří Školník
STYLSTAV, Městec Králové
starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy
ZO souhlasí, ale el. energii a vodu nebude zajišťovat obec
6. Výběrové řízení – rekonstrukce střechy špýcharu na faře v Činěvsi
5 nabídek, kritéria – finance
rozpis nabídek viz zápis z jednání hodnotící komise ze dne 31.5.2010
hodnotící komise vybrala nabídku pana Krojidla T, Velké Chvalovice
starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy , ZO souhlasí
7. Projekční záměr n výstavbu chodníku od čp.85 k čp.247, Ing. Čálek
seznámení ZO s projekčním záměrem
odhadované náklady – seznámení ZO s předpokládaným rozpočtem akce 3,333.761,ZO doporučuje pokračovat v projektové dokumentaci, sjednat celkovou částku za
vyhotovení projektové dokumentace s Ing. Čálkem
ZO schvaluje 1. platbu ve výši 10.104,-Kč
8. Valná hromada VAKu Nymburk, 3.6.2010
účast statutárního zástupce nebo zástupce na základě plné moci
ZO určuje starostu obce , Fr. Sýkoru
9. Prodej části p.č. 1601/1 o výměře 26 m2
zájemci p. Šlechta (zastupuje na základě plné moci své dcery, majitelky nemovitosti
ještě není dořešen převod z kraje na obec, prodej se uskuteční až po nabytí pozemku
do vlastnictví obce
ZO navrhuje cenu min 1.000,-Kč
10. Úprava rozpočtu na rok 2010, č.1
seznámení ZO s rozpočtovým opatřením, ZO souhlasí

11. Kontrola OSSZ
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole – nebyla uložena žádná nápravná opatření
12. Závěrečný účet obce za rok 2009
seznámení ZO se zněním a obsahem závěrečného účtu za rok 2009
ZO souhlasí bez výhrad
13. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro podzimní obecní volby
možnost 5-15 členů
návrh: 7 – 1pro
9 – 4 pro
11 – 3 pro
ZO stanovuje 9-ti členné zastupitelstvo
14. Modrá brána s.r.o.
byla podána žádost o fin. příspěvek na nákup automobilu
upřesnění aktivit – hospicové služby 24 h denně
I. návrh: 10.000,-Kč - 3 pro
II. návrh: 7.000,-Kč - 4 pro
zdržel se - 2
5.000,-Kč - 3 pro
zdrželi se 2
proti 2
ZO schvaluje příspěvek 7.000,-Kč
15. Lůžková část DPS
návrh na jiné využití - oddělení bytu č.1 a č.2 a nabídka ke komerčnímu využití –
pronájmu
nutná rekonstrukce vody v celém domě
rekonstrukce 2 garsonek, pak opravy dalších bytů – ZO souhlasí
16. Kanalizační přípojky
žádost – Vl. Fidrmuc, čp.285 – 10.213,-Kč – ZO souhlasí
žádost – Jana Burrows, čp.198 – čistící šachta
dotaz na p. Rosolka – prověřit situaci – bude vyřešeno na příštím zasedání
17. Různé
- Žádost příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené (nezisková organizace) Nymburk
návrh: 1.000,-Kč - 6 pro
zdrželi se 2
ZO schvaluje příspěvek 1.000,-Kč
- Projekt stavby odstranění nástřešníku – mlékárna
termín dokončení stavby 31.12.2010
- Nabídka na opravu hasičárny
19.943,-Kč vč. DPH
návrh – sehnat okno a dveře + práce obec. zaměstnanců (p. Bečvář)
- Ing. Fr. Souček
zatrubnění příkopů v obci (např. u čp.85)
kanalizace – vpouštění kalů do příkopů
Zapsala: Michaela Součková

