OBEC ČINĚVES
Činěves 250
289 01 Dymokury

tel., fax: 325 635 113
e-mail: ou@cineves.cz

Zápis č. 7/2011
ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 30. května 2011
1)

ZASEDÁNÍ ZAHÁJIL V 19,00 HODIN STAROSTA OBCE A SEZNÁMIL
S PROGRAMEM.
Omluven J. Vorlíček, ostatní přítomni viz. prezenční listina.
Pan Sýkora: Navrhuji doplnění programu o výroční zprávu Nadačního fondu Františka
Lukeše a aby dnešní schůze byla do 22 hod.
Pan Souček: Byl bych rád, aby se pokračovalo dál a neodkládalo se to.

2)

VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
HLASOVÁNÍ: Zapisovatelka Marie Vorlíčková?
PRO: 8
PROTI:
Zapisovatelkou dnešního zápisu byla schválena Marie Vorlíčková.

ZDRŽEL SE:

HLASOVÁNÍ: Ověřovatelé Václav Bittman a Miroslava Kršňáková?
PRO: 8
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli schváleni Václav Bittman a Miroslava
Kršňáková.
3)

4)

SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s navrženým programem?
PRO: 8
PROTI:
Zastupitelé schválili předložený program.

ZDRŽEL SE:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Z 20.04.2011
6. kanalizace:
Pan Souček: Obec udělala přípojky na černo? Upozorňuji, že kanalizace není v pořádku.
Bylo by dobré se kvůli ní sejít.
Pan Knytl: Čtyři roky po kolaudaci řádu a není stále dodělaná kanalizace.
Paní Zajíčková: Navrhuji provést audit, aby se začalo s čistým štítem a nemuselo se
k tomu pořád vracet.
Pan Sýkora: Vše je řádně povolené, na životním prostředí schválené, je to zkolaudované..
Přečtěte si stavební povolení, kolaudaci, dokumentaci.
Pan Souček: Pane Sýkoro, vy jste nedůvěryhodný.
Pan Sýkora: Navrhuji pracovní zasedání ke kanalizaci.
Pan Souček: Nemáte souhlasy vlastníků, přes jejichž pozemky vede kanalizace.
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro provedení auditu na kanalizaci?
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Bylo schváleno, že se provede audit kanalizace.
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Pan Sýkora: Pan Souček neustále narušuje řád zastupitelstva.
Do pondělí, to je 6.6.2011, dodá starosta na stavební úřad doklady ke kanalizačním
přípojkám.
16. podmáčený pozemek před čp. 283:
Paní Sýkorová: Byl se zde podívat pan Vorel z VIS a řekl, že to není problém kanalizace.
Pan Souček: Upozorňuji, že od Dušánkových šel příkop, kanalizace ho ucpala. Je za to
zodpovědná obec.
18. mostek před bytovkou v Netřebské ulici:
Pan Sýkora: Bývalý funkcionář družstva řekl, že družstvo vezme mostek do majetku.
Pan Souček: Obraťte se na správce konkursní podstaty ing. Berana.
5)

ZPRÁVY OBECNÍCH KOMISÍ
a) finanční komise:
- rozpočtové opatření č. 2
- cena Kettnerovi
- rozpočet na akci směrem na Městec Králové
- úpravy „Skály“ – nákup starší rotační sekačky za traktor
- židle z Nymburka
- traktor ve špatné technickém stavu
- obrubníky podél silnice v Netřebské ulici. Vyjádření starosty: Silnice se letos
pravděpodobně dělat nebude
- sekání trávy, chtělo by to nějaký systém
- údržba sběrného dvora (utržený okap od Bikárů)
Pan Knytl: Mohl by pan Sýkora zodpovědět scénář, protože se pochybilo v DPS.
Pan Bittman: Měl by si to řešit už nový starosta. Je potřeba dát termín, do kdy se to
všechno dodělá.
Pan Knytl: Uvažujeme-li 2.000,- Kč na nájem, co měsíc je to větší ztráta.
Pan Souček: Jaké napálíte penále za zadržené peníze, pane předsedo finanční
komise?Bude se dlužníkům dávat nějaké penále?
Paní Zajíčková: Samozřejmě to mám připravené, ale nikomu to nepředám, protože mě
nikdo nekontaktoval (pozn. viz. bod č. 3 z usnesení ze dne 20.4.2011).
b) kontrolní komise:
- pracuje se na mimořádné inventuře
- čeká se na soupisky, aby se mohlo pokračovat dál
- z 20 ks židlí se našlo 13
- ze 4 stolů se nenašel žádný
Pan Souček: Je nějaký papír o zápůjčce?
Paní Kršňáková: Viděla jsem nějaký takový papír.
Pan Sýkora: 18 židlí je v sokolovně, kam byl zapůjčeny na ples.
Pan Knytl: Tam jsme byli a našli jsme jich jen 13. Proč se udržuje na faře takové
smetiště?
Pan Plaček: Kam se poděl železný plůtek? (pozn. kolem Mariánského sloupu)
Pan Sýkora: Nikdy tam nebyl železný, pouze vrátka.
Pan Souček: Sepište soupis věcí, které jsou na faře.
Starosta: Posouvám termín inventury do 15.6.2011.
Pan Souček: Co má za pracovní náplň paní Sýkorová? Má ekonomické vzdělání, ať si
vezme všechny ekonomické věci k dohledání na starost a dá to za měsíc dohromady.
c) kulturní komise:
- dětský den v sobotu 4.6.2011 od 14 hodin
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Pan Souček: Kdo má v kompetenci sport?
Starosta: Kulturní komise.
Pan Souček: Předložím program žákovských a dospělých mužstev a gard.
Pan Juklíček: Zastupitelstvo schválilo dětské hřiště a teď tady koluje nějaká anketa.
Nevím, proč se o tom pořád diskutuje. Revokujte rozhodnutí a dejte hlasovat znovu.
6)

INFORMACE VAK NYMBURK, KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Valná hromada se bude konat 3.6.2011 od 10 hodin v Poděbradech. Zúčastní se jí starosta,
v případě nutnosti místostarostka.

7)

KOUPĚ TRAVNÍHO TRAKTŮRKU
Pan Bittman: Traktůrek John Deer jsem posoudil jako nejprofesionálnější z nabízených.
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s nákupem traktůrku značky John Deer vč. příslušenství
dle předložené cenové nabídky?
PRO: 8
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Bylo rozhodnuto, že se zakoupí traktůrek John Deer vč. příslušenství.

8)

SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s úpravou směrnic pro vedení účetnictví?
PRO: 8
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Byla schválena úprava směrnic pro vedení účetnictví.

9)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA 2010
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2010.

10)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY NA VZP
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP za
období 11/2008 – 2/2011.

11)

INFORMACE KE STAVU VYŠETŘOVÁNÍ KRÁDEŽE VE SKLADU NÁŘADÍ
BUDOVY OÚ
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o stavu krádeže ve skladu nářadí budovy OÚ.

12)

ZABEZPEČENÍ BUDOVY OÚ + KOSTEL
Paní Sýkorová: Dnes si pan Schwarz prohlédl kostel i obecní úřad a zpracuje kalkulaci.
Ve středu 1.6.2011 přijede znovu.
Pan Souček: To tady nefunguje zabezpečení? Mám dobrou zkušenost s Tomášem Knytlem
a jeho skupinou.
Pan Knytl: Máte zase zájem oslovit jen jednu firmu? Pozvu si víc firem a porovnám.
Starosta: Oslovím další firmy, aby do deseti dnů předložily nabídky, na příštím
zastupitelstvu se rozhodne.

13)

RŮZNÉ
a) úprava pozemku před čp. 236:
Starosta: Odkládá se na příští zasedání, není plánek.
Pan Bittman: Je potřeba předložit plánek. Udělat z dlažby, aby se to dalo rozebrat.
b) oznámení o rekonstrukci vjezdu u čp. 183:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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c) Správní řízení čp. 190 + rozhodnutí p. Stehlík:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
d) žádost o zrušení platby stočného čp. 202:
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s naúčtování stočného dle průměrné spotřeby?
PRO: 8
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Zastupitelstvo rozhodlo, že stočné bude naúčtováno dle průměrné spotřeby.
e) Žádost o odkoupení pozemku Ivan Šmulyha:
Pan Sýkora: Nebylo by lepší pronajmout?
Pan Knytl: Jak by se kalkulovala cena? Nemá to vliv na jedinou parcelu v obci?
HLASOVÁNÍ: Kdo je pro prodej pozemku u čp. 85?
PRO: 0
PROTI: ZDRŽEL SE: Zastupitelstvo rozhodlo, že se pozemek nebude prodávat.
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s pronájmem pozemku u čp. 85 panu Šmulyhovi?
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
Zastupitelstvo nepřijalo rozhodnutí.
f) žádost o pronájem bytu v DPS – Z. Blažková:
Starosta: Žádost se bere na vědomí a až se DPS dodělá, bude se hlasovat.
g) přístavba, nástavba a stavební úpravy čp. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení.
h) žádost odvádění povrchové vody čp. 48:
Pan Knytl: Jak to je s odváděním vod z polí?
Starosta: Navrhuji předat stavební komisi.
Pan Sýkora: Tam není kanalizace a nikdy nebyla.
i) + j) cenové nabídky DPS – p. Rosůlek + p. Hoďák:
Starosta: Do příštího zastupitelstva předložím další 2 – 3 nabídky, aby se mohlo
odhlasovat a ihned poté (do týdne) se začalo s pracovat.
Je to dům s pečovatelskou službou a měli by tam být důchodci. Předloží se to na příštím
zasedání.
14)

RŮZNÉ
a) pan Zadražil – žádost parkování před čp. 156:
Starosta bude kontaktovat stavební úřad, cestáře a policii, pokud to bude nutné. Na příštím
zastupitelstvu dá návrh řešení.
b) výroční zpráva Nadačního fondu Františka Lukeše:
Zastupitelstvo ji vzalo na vědomí. Občané ji mají možnost k nahlédnutí na internetu.
c) oltář, lešení, dlaždice, křižovatka:
Pan Souček: Oltář od p. Svolinského – aby se zase někam nezašil.
Pan Sýkora: Mělo by se vést jako zápůjčka pro kostel. Je to soubor se stoličkami a svícny.
Pan Souček: Existuje soupis majetku, který se předával při koupi fary? Kdo přebíral
movitý majetek na faře?
Pan Sýkora: Přebíral se pouze nemovitý majetek.
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Pan Souček: Jak je to s tím lešením? Kdo to půjčuje? Jsou o tom zápisy od kdy, do kdy,
komu se to půjčuje?
Pan Sýkora: Eviduje to pan Danda.
Pan Souček: Další pochybení pana Sýkory ve správě obecního majetku.
Pan Bittman: Vždyť to není majetek obce.
Pan Souček: Trubky by se mohly použít kolem hřiště „Pod topoly“, aby to tam bylo hezké.
Pan Knytl: Co se bude dělat s těmi dlaždicemi na faře?
Pan Menšík: Tady na křižovatce byla bouračka, zas je tady problém. Starosta: Až bude
silnice v majetku obce, osadíme značky.
d) Godlovi čp. 190:
Paní Godlová: Když složíme dluh za loňský rok, prodloužíte nám to?
Starosta: Vy se obraťte na právníka. Předložte na příštím zastupitelstvu návrh.
Zastupitelstvo zatím trvá na výpovědi.
e) návrhy, podněty ing. Souček:
Navrhuji jednu věc, aby pan Mašek nahrával zasedání a dával na internetové stránky, aby
se to panu Maškovi platilo a aby se to archivovalo.
Pan Sýkora řekl, že by měli kluci v klubovně platit. Pan Sýkora: K tomu jsem se
nevyjadřoval.
Po rybářských závodech se točí u Zásadníku pivo, plýtvá se tam.
Pan Keller a paní Sýkorová mi neodpověděli na dopisy dle paragrafu 106.
f) další:
Pan Knytl: Na začátku se řeší minulá usnesení a ta před tím se už neřeší.
Pan Souček: S vámi si to, paní Sýkorová a pane Sýkoro, vyřídím u soudu.
Do místnosti vstoupil Kamil Godla (st.) a ukázal na dva zastupitele a obvinil je z kupčení
s volebními hlasy.
Pan Knytl: Hřiště někdy od února, bude, nebude?
Paní Sýkorová: Zastupitelstvo se usneslo, kde se bude hřiště stavět. Pak se dělal občasník
a dostala se informace mezi lidi. Paní Kršňáková (st.) mi tady vynadala.
Paní Kršňáková: Babička to takhle nemyslela, ale šlo jí o postup. Nejdříve se měli obejít
lidi.
Pan Souček: Lidi, paní Sýkorová, říkají, že je to vaše uražená ješitnost.
Pan Knytl: Vy tady, paní Sýkorová, ignorujete rozhodnutí zastupitelstva. Uvědomte si, že
je tady 9 zastupitelů, kteří zastupují přes 400 lidi….
Pan Souček: Pane Sýkoro, vy jste rozvrátil vesnici.
15)

ZÁVĚR
Zasedání ukončeno v 22,30 hodin.

Zapsala:

Ověřovatelé:

…………………………………
Marie Vorlíčková

…………………………………
Miroslava Kršňáková
…………………………………
Václav Bittman

Pozn: Vyjádření zastupitelů. Vyjádření občanů. Hlasování. Úkoly.
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