Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Činěves, konaného dne 6.10.2010
Přítomni: viz listina přítomných
Omluveni: Hoďák, Kršňák
1. Seznámení s programem – schválen bez připomínek
2. Určení ověřovatelů: Vorlíček Jaroslav, Sýkorová Zdeňka
3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.8.2010, č.j. 31/10
doplnění usnesení:
Sigmin a.s. Kolín
seznámení ZO s upraveným zněním smlouvy – ZO souhlasí
4. Zprávy obecních výborů:
finanční komise – Ing. Vančurová
Kontrola hospodaření MŠ Činěves za 1. pol. 2010
zápis z kontrola bude předán pí. ředitelce
ZO bere na vědomí
5. Oprava místních komunikací
seznámení ZO s navýšením rozpočtu na opravu silnic oproti chodníky
ZO souhlasí
6. Lesostavby Činěves, resp. Servis Les Činěves
na pracovním zasedání dne 1.9.2010 byla zastupitelstvu obce představena technologie,
která by byla použita – ZO souhlasí s uvedeným záměrem
doplňující informace, dle požadavku za zasedání dne 25.8.2010
7. Výběrové řízení „Chodník a kanalizace podél silnice III-3248“
Hodnotící komise složená z členů zastupitelstva vybrala nabídku společnosti CR PROJECT
s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav.
ZO schvaluje
8. Dotace na střechu špýcharu – Ministerstvo kultury
částka 126.000,-Kč
celkové náklady 330.550 ,- Kč ( 300.550,- obec, 30.000,- NFFL)
9. Mostek k bytovkám v Netřebské ulici
řešení vlastnictví
návrh Prohlášení o vlastnictví, mostek by připadl do vlastnictví OSBD
ZO s tímto zněním prohlášení nesouhlasí, bude jednáno o úpravě z důvodu např. vození
dřeva, jedná se o 5 nemovitostí směrem do obce
10. Přípojky na kanalizaci
čp.198 – p. Burrows – čistící šachta
čp. 195 – p. Chlad – ne veřejném prostranství
ZO souhlasí
11. Vyúčtování akce Netřebská – chodníky 2.část
Dodatek - vícepráce 24.945,- (kanálky. valounky) - ZO souhlasí

12. Vyúčtování akce: rekonstrukce fary – odesláno na Středočeský kraj
Závěrečné vyhodnocení akce – seznámení ZO se zněním , ZO bere na vědomí
13. Finanční úřad Nymburk
1. Dotace – Malá retenční nádrž - nebyly zjištěny závady a nedostatky
2. Dotace – refundace mezd ÚP – VPP – 2007 - nebyly zjištěny závady a nedostatky
3. Dotace – refundace mezd ÚP – VPP – 2008 - nebyly zjištěny závady a nedostatky
4. Dotace – refundace mezd ÚP – VPP – 2009 - nebyly zjištěny závady a nedostatky
ZO bere na vědomí, nemá výhrady
14. Žádost o umístění v DPS – pí. Šťastná
z důvodu rekonstrukce objektu není umístění možné, může se umístit, ale až po provedení
rekonstrukce, cca 2-3 měsíce, žádost se předá novému zastupitelstvu
čp. 33 na prodej, zájemci nechtějí pole, návrh – obec by měla projevit zájem
15. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č.5 a č.6
Ing. Vančurová – fin. komise – seznámila ZO se zněním rozpočtových opatření č. 5 a č.6
na rok 2010 – ZO souhlasí
16. Vítání občánků
děti narozené po 1.1.2004, přihlášeno 12 dětí, podepsán souhlas
návrh dát dětem odměnu – peníze, kniha, květina, fotografie
návrh – 1000Kč – 6 pro \- ZO souhlasí (500,-Kč peníze, 500,-Kč dárek
návrh – 500,-Kč
17. Různé
- stavební záležitosti - Krčková , Chlumecký – čp.157 – pohostinství
- St. Šťastný – čp.88 – sklad nářadí
- korespondence, Ing. Souček
- Informace o hospodaření s finančními prostředky – p. Čejkovi, Ing. Vančurové
seznámení ZO s odpovědí na tento dopis, bude odeslána Ing. Součkovi
- Spolupráce obce s p. Maškem a Rybářským spolkem
seznámení ZO s odpovědí na tento dopis, bude odeslána Ing. Součkovi
- korespondence Ing. Souček – souhrnné vyjádření pana starosty – vyjmenování a přečtení
různých způsobů vyjádření pana Součka, celkem 55 dopisů
vedení obce a zastupitelstvo obce – podání, zda nebyl porušen zákon
p. Souček Ondřej žádá zapsat, polopravdy, demagogie v dopisech Ing. Součka (vyslovil
p.starosta)
18. Výčet akcí 2006-2010
ZO seznámeno s realizovanými akcemi
p. starosta seznámil se stavy peněžních prostředků a stavem majetku k 31.10.2002,
k 31.10.2006 a k 30.9.2010
Dotaz p. Plaček – rybník Zásadník – hospodaření, těžba dřeva
Dotaz p. Knytl – fara – smlouva správce
Dotaz p. Souček – parcely na farské zahradě
zapsala: Součková

