
              Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Činěvsi,
       konaného dne 21.12.2006, č.3/06 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu svého kontrolního výboru o provedené inventuře
obecního majetku v předneseném znění.

2.  Obecní zastupitelstvo schvaluje definitivně provizorní rozpočet na rok 2007.

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků k areálu ČOV Činěves z důvodu zápisu
nemovitosti do katastru nemovitostí. Díl "a" oddělený z par.č. PK 1200 o rozloze 1 m2 od V.
Košvance, Opočnice čp.18 za 50,-Kč. Díl "b" oddělený z par.č. PK 1201/2 o rozloze 26 m2 od
F. Volka, Činěves čp.38 za 1.300,-Kč.

4.  Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání o nákupu a ceně pozemku PK 1706, orná
půda a ostatní plocha, z důvodu vyřešení břemena na kanalizaci.

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obytné nemovitosti čp.85 s pozemkem 85/1 o výměře
599  m  Ivanu  Shmulyhovi,  Netřebice  54.  Nabyvatel  nemovitosti  uhradí  obci  Činěves
dohodnutou  kupní  cenu 290.000,-Kč,  polovinu  převodních  poplatků  a  v  kupní  smlouvě
bude uvedeno, že obec Činěves získává předkupní právo na uvedenou nemovitost po dobu
následujících 10 let od prodeje.

6. Obecní zastupitelstvo rozhodlo nevyhovět žádosti pana Zd. Hamouze, Zelená 411, Luštěnice
ve  věci  změny  územního  plánu  v  prostoru  jeho  pozemku  p.č.93  z  důvodu  finanční
náročnosti celé záležitosti a proto, že lokalita bude v budoucnosti řešena komplexně.

7.  Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání o smlouvě ve věci výpůjčky vodovodu
Velenice - Činěves firmě Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. za podmínky, že uvedená
organizace učiní smluvní závazek o připojení vodovodu Velenice - Činěves na její vodní řád
z kopce Chotuc u Křince a že finančně pokryje náklady vyplývající z této akce.

8.  Obecní  zastupitelstvo pověřuje starostu zjistit  a předložit  zákonem předepsané způsoby
stanovení  objemů  stočného  z  jednotlivých  nemovitostí  a  finanční  objem  nákladů  na
případnou instalaci měřidel na soukromé zdroje vody.

9. Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby ve spolupráci s firmou Souček byla zlikvidována černá
skládka stavebního odpadu za čp.138 (Hala Bios). Uvedená firma naloží a odveze odpad na
své náklady k likvidaci odborné firmě a obec Činěves zaplatí poplatek za zpracování tohoto
odpadu.

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby obec Činěves přispěla svou účastí k řešení odstranění
černé  skládky  stavebního  materiálu  na  soukromém  pozemku  p.č.481,  na  žádost  jeho
majitele.  Zakladatel  skládky,  firma  B  +  B  Agro  bude  písemně  obcí  vyzvána,  aby  byl
zmíněný odpad z pozemku odstraněn do  31.1.2007.  Pokud nebude snaha obce úspěšná,
budou následně podniknuty další kroky k řešení celé záležitosti.

11.   Obecní  zastupitelstvo souhlasí  s  tím, aby paní  M. Součková byla převedena z funkce
administrativní  pracovnice  obecního  úřadu  na  zkrácený  úvazek  se  smlouvou  na  dobu
určitou  na  plný  úvazek  se  smlouvou  na  dobu  neurčitou  ve  stejné  funkci.  Její  finanční
odměna  bude  stanovena  podle  vzdělání  a  získané  praxe,  dle  zákonem  stanovených
platových tarifů.



12.   Obecní  zastupitelstvo nesouhlasí  s  přidělením bytu  v ubytovací  části  místního  Klubu
důchodců pí. Růženě Nové a trvá na tom, že toto bydlení je určeno přestárlým a osamělým
občanům.

13.  Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby na prostranství u čp.92 byly odstraněny dvě břízy
zasahující do nadzemního vedení elektrického proudu. Po vykácení stromů zajistí majitel
čp.92 výsadbu vhodné parkové zeleně.

14. Majitelé čp.76 nesouhlasí s usnesení č.2/06, bod 12 ve věci úpravy pronikání kořenů pod
uvedenou  nemovitost.   Obecní  zastupitelstvo  nově  rozhodlo,  aby  bylo  v  této  záležitosti
vyžádáno stanovisko příslušného úřadu životního prostředí a stanovisko statika k možnému
ohrožení statiky nemovitosti.

15.  Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby uvolněná pracovní místa obce, to je uklízečka na
obecním úřadě  a  vedoucí  Klubu  dětí  byla  sloučena  do  jedné  pracovní  funkce  na  plný
úvazek a zkušebně na dobu určitou.  Záměr bude veřejně vyhlášen a z  řad případných
zájemců  bude  proveden   konkrétní  výběr  na  nadcházejícím  zasedání  obecního
zastupitelstva.


