
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Činěves dne 29.12.2010, č.j. 2/10 
 

1. Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích odvolalo 
z funkce místostarostky Miroslavu Zajíčkovou. Novou místostarostou obce byla 
zvolena Zdena Sýkorová. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že funkce starosty bude 
od 1.2.2011 neuvolněná. 

 
2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011 v předneseném znění.  
 
3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek kontroly FÚ částečné přezkoumání 

hospodaření obce v roce 2010 provedené dne 19.11.2010 a Kontroly dotace na 
zřízení pracoviště Czech Point provedené ve dnech 12.-22.11.2010. 

 
4. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a 

měst pro rok 2011 bude podána Žádost o dotaci úroků z úvěru na výstavbu 
kanalizace z roku 2006.  Výše žádosti o dotaci bude 144.206,- Kč. Příspěvek obce 
bude činit 7.590,- Kč. 

 
5. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovaným dodatkem č.2 ke smlouvě o sběru, 

přepravě a odstraňování odpadu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. .  Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce jednáním se společností AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. za účelem úpravy dodatku - snížení ceny za svoz 
komunálního odpadu. 

 
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením obce Velenice na ČOV Činěves za 

předpokladu, že obec Velenice zajistí vyjádření projektanta ČOV, že připojení je 
technicky a kapacitně možné. 

 
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem nové pojistné smlouvy majetku obce od 
České pojišťovny a.s. v předneseném znění a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

 
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami silnice  II/330 (výjezd z obce 

směr Netřebice) ve věci zpevnění krajnice v daném místě. 
 
9. Zastupitelstvo obce schválilo žádosti o dotace na činnost těmto organizacím : 

Sokol Činěves – 50.000,- Kč  
Myslivecké sdružení Činěves POLE – 5.000,- Kč 
SDH Dymokury – 2.000,-Kč 
AC Činěves – 50.000,-Kč 
 

10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že pozice administrativní pracovnice a 
účetní bude obsazena p.Marií Piskačovou. Nástup bude 1.2.2011. 

 
11.  Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smlouvy o správě nemovitosti, která 

bude uzavřena mezi Obcí Činěves a novým správcem fary p.Hajným. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.  Zastupitelstvo dále schválilo výši poplatku za 
ubytování na faře na částku 150,-Kč/den. 

 



12.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí , že s platností od 1.1.2011 se snižuje výše 
odměn za výkon funkce členům zastupitelstev dle zákona 37/2003 Sb., nařízení 
vlády č. 375/2010 Sb. v platném znění.  

 
13. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí průběh zpracování projektové dokumentace 

ve věci výstavby chodníku u silnice III/3248 (směr M ěstec Králové) společnosti 
CR-Projekt s.r.o. a zároveň zamítlo nabídku uvedené společnosti na zpracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci odkalovací nádrže na Zásadnickém 
potoce (zahrada u p.Kettnera). 

 
14. Zastupitelstvo obce schválilo knihovní řád Obecní knihovny Činěves 

v předneseném znění. 
 
15. Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích zvolilo novou 

předsedkyní kulturní komise p.Janu Malou. 
 
 

 
 


