
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Činěves, konaného dne 25.8.2010 
 
Přítomni: viz. listina přítomných 
Omluveni: p. Vorlíček 
 
1. Seznámení s programem – schválen bez připomínek 
2. Určení ověřovatelů – Ing. Vančurová, p. Čejka 
3. Kontrola usnesení č.30/10 ze dne 31.5.2010 – schválen bez připomínek 
4. Zprávy výborů: 
 finanční výbor, Ing. Vančurová 
 Rozpočtová opatření č.2, č.3, č.4 – seznámení ZO se zněním rozp. opatření 
 ZO souhlasí s předloženými rozpočtovými opatřeními 
 
5. Návrh smlouvy a přípravy projektové dokumentace  - Chodník a kanalizace podél silnice 

na MK – Ing. Čálek, Poděbrady 
 seznámení ZO s kalkulací přípravy projektové dokumentace – celková cena 267.232,- 

- 311.773,- 
 seznámení ZO s návrhem smlouvy 
 návrh buď respektovat cenu nebo vyhlásit výběrové řízení 
 ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na projektovou dokumentaci na chodník 

a kanalizaci podél silnice III-3248 (uveřejněno v tisku a na úřední desce) 
 
6. Zpráva o rozp. investičních akcích r 2010 
    - Chodník Netřebská ulice 2. část – stavba před dokončením , placena ½ stavby, zbytek 

bude uhrazen po předání díla bez vad a nedodělků (závady u Čadských, u 
Zedníkových) 

    - Střecha špýchar – fara – 300.550,- z obec. rozpočtu, 30.000 ,-Kč Nadační fond Fr. Lukeše 
 přislíbená dotace  bude krácena, slíbeno 148.000,-Kč 
    - Fara – rekonstrukce, kolaudační souhlas, připravuje se vyúčtování FROMu 
 seznámení ZO s fin. stránkou rekonstrukce 
 smluvní pokuta firmě PROSTAV 102.000,-Kč 
 nákup vybavení fary – palandy. kuchyně – bude realizováno 
 při posvícení – výstava, prohlídka fary 
 
7. zrušení smlouvy o nájmu pozemku – Sečovi 
 z důvodu – obec nevlastní pronajímanou plochu 
 návrh – zrušení smlouvy a fin. nároků – ZO souhlasí 
 
8. VAK Nymburk 
 intenzifikace  a rekonstrukce úpravny vody v Poděbradech 
 kvalita pitné vody může být dočasně snížena 
 KÚSK – Rozhodnutí o povolení provozu – vodovod Činěves – Velenice 
 
9. Žádost o vyjádření – záměr ekologické výroby elektřiny – Lesostavby Činěves 
 ZO vyžaduje doplnění údajů, bude projednáno na příštím zasedání 
 
10. Návrh smlouvy na získání dotace z POV 
 firma Sigmin – zpracuje zdarma, pouze provizi z dotace 
 špýchar – připravena projektová dokumentace a tavební povolení 
 možnost získat 90% na realizaci akce 



 seznámení ZO s návrhem smlouvy o dílo s fa. Sigmin 
 odhadované náklady realizace 4.287.684,- (vč. střechy a vodovod. přípojky – již 

realizováno) 
 do smlouvy zadat, že pokud bude žádost mít formální nedostatky, bude požadováno 

protiplnění, po doplnění tohoto bodu do smlouvy ZO souhlasí 
 
11. Směrnice k účetnictví 
 z důvodu nového zákona o účetnictví od 1.1.2010 
 Směrnice o časovém rozlišení 
 ZO souhlasí 
 
12. prodej použité chodníkové dlažby 
 30 x 30 cm – beton, cca 10 palet 
 1. návrh 5,-Kč/ks  5 PRO 
 2. návrh 8,-Kč/ks 
 3. neprodávat 
  
13. Různé 
a)  stav. záležitosti 
 - čp.157 – výzva k účasti na závěrečné kontrole 
 - Souhlas – Obec Činěves a manželé Šťastnovi – dělení pozemků 
 - čp. 180 – altán 
 - čp.45 – vodovodní a kanalizační přípojka 
b) došlá pošta 
 - Ing. Fr. Souček – chodníky Netřebská ulice 

 - Ing. Fr. Souček - možnost aplavení nemovitosti čp.79 při větších srážkách, špatně    
vybudovaná kanalizace 
- Ing. Fr. Souček – žádost o dotace AC Činěves, bude řešeno po předložení plánu 
výstavby a akcí 
- p. Honč – žádost o zpevnění příjezdu – ZO souhlasí 
- p. Honč – opěrná zeď – žádost o sdělení – vybudovat pod rovinou, musí posoudit 
projektant, pro nás – manipulační plocha, na daném pozemku není v plánu žádná akce 
(výstavba) 
- p. Majerníková S. – žádost o pronájem obecního pozemku za domem čp.238 
 obec vlastní pouze cestu, není k pronájmu 
- p. Bikárová P. -  žádost o koupi pozemku vedle nemovitosti čp.125 
pozemek má v pronájmu p. Honč, ZO neuvažuje o prodeji 
- p. Bikárová  P. – žádost o ořez ořechu u čp.125 
bude prověřeno 
- Němec Jaromír – žádost o povolení vykácení 4 smrčků a keře 
u st. p. 115/2 na veř. prostranství, bude prověřeno 
- Horáček Zdeněk – žádost o vykácení 2 smrků  - na vlastním pozemku 
 Zo povoluje 
- SIGMIN a.s. – nabídka – dotace Zelená úsporám 
žádost o zveřejnění letáku 
 
Zapsala Michaela Součková 
 

  


