
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Činěves ze dne 23.3.2009, č.j. 19/09 
 
1. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem Mysliveckého sdružení Činěves – pole ve 

věci ozeleňování vybraných lokalit katastru obce Činěves. V této souvislosti a 
k uhrazení nákladů s tím spojených požádá obec Činěves o dotaci z programu 
„Péče o krajinu“, dle směrnice MŽP č.3/2009. Vlastní projekt a žádost o uvedenou 
dotaci zajistí f. Školky Opolany bez finančních požadavků na obec Činěves. 

 
2. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby obec Činěves požádala o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje v rámci  programu Fond rozvoje obcí a měst na rok 2009. 
Dotace má zajistit realizaci stavebních úprav a změnu užívání památkově 
chráněného objektu bývalé fary čp. 1 v Činěvsi. Záměrem projektu je vytvořit 
kulturní a společenské centrum obce Činěves, malé ubytovací zařízení meditačního 
typu a zřídit služební byt správce areálu. Celkové rozpočtové náklady jsou 
stanoveny na částku 3.597.132,-Kč. 

 
3. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou majitelů nemovitosti čp.168 v Činěvsi, ve 

věci finanční hodnoty tohoto domu a přilehlé zahrady. Obec Činěves, která má 
zájem nemovitost odkoupit, považuje cenu nemovitosti za značně přemrštěnou 
proti hladin ě zdejších obecných cen nemovitostí a nabízí jako výchozí částku 
k jednání sumu 900.000,-Kč v hotovosti.  

 
4. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby na Obecním úřadě Činěves čp.250 bylo zřízeno 

pracoviště CZECH POINT umožňující občanům vyřizovat zde vybrané úřední 
záležitosti. Finanční náklad na zřízení uvedeného pracoviště se obec Činěves 
pokusí získat žádostí o dotaci z programu IOP, který zřizuje Ministerstvo vnitra 
České republiky. 

 
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Stavebního úřadu Městec Králové o 

demolici stavby někdejší „mlékárny“ na parcele č.k. 276. Po přeložení elektrické 
přípojky z objektu zůstane zachován upravený vodárenský domek. Na realizaci 
tohoto záměru je v rozpočtu na rok 2009 rezervováno 50.000,-Kč. 

 
6. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že na rybníku Zásadník mohou myslivci v roce 2009 

vypustit a podle schválených podmínek chovat 100 ks kachen. Zmíněné kachny 
nesmí být vypuštěny na nově zřízené retenční nádrži. 

 
7. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby na sezónní veřejně prospěšné práce v katastru 

obce Činěves bylo přijato pět nezaměstnaných osob, nejlépe tři muži a dvě ženy. 
 
8. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby finanční prostředky obce Činěves získané 

z vynuceného prodeje akcií v hodnotě 2,000.000,-Kč, byly uloženy na výhodně 
úročený neterminovaný účet u banky GE Money bank. 

 
9. Zastupitelstvo obce trvá na tom, aby vedení obce vymohlo soudní rozhodnutí o 

vyklizení bytu č.3 v DPS Činěves, obývaného manžely Kamhalovými. 
 
10. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby obec Činěves zajistila zřízení zpevněné 

parkovací plochy u místního hřbitova. Pro uvedený záměr bude využita plocha u 
farské stodoly a části chlévů. Na realizaci tohoto záměru je v rozpočtu obce na rok 



2009 rezervována částka 50.000,-Kč. 
 
11. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předloženou architektonickou studii 

rekonstrukce špýcharu v objektu místní fary. Předložená studie bude sloužit jako 
podklad k jednání se státním úřadem památkové péče. 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený schodkový rozpočet obce na rok 2009 ve 
znění, které je přílohou zasedání zastupitelstva.  Schodek rozpočtu je kryt 
z finančních prostředků z let minulých. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria na položky. 

 Zastupitelstvo obce projednalo hospodaření PO MŠ Činěves za rok 2008. 
Přečerpání dotace o částku 1.081,50 bude uhrazeno z poplatků od rodičů za rok 
2008. 

 
13. Zastupitelstvo obce vyjadřuje znepokojení nad výší vandalismu v obci, 

projevujícího se poškozováním obecního majetku, a žádá všechny obyvatele, aby 
na uvedené skutky upozorňovali a nenechávali tyto bez povšimnutí. Zastupitelstvo 
zároveň žádá rodiče, aby namátkově kontrolovali chování svých dětí v jejich 
volném čase. 

 
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ukončení prací na zřízení retenční 

vodní nádrže a o dalším postupném administrativním ukončení této akce i o 
následující lesní výsadbě na okolním území. 

  
 

 


