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USNESENÍ Č. 7/2015 
ze zasedání zastupitelstva obce Činěves ze dne 28. 4. 2015 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:  
2A ověřovatele zápisu – Miroslava Zajíčková a Václav Bittman 
2B zapisovatelka - Marie Vorlíčková 
3 program 
5A rozpočtové opatření č. 2; 
 poskytnutí příspěvku pro OS Zásadník ve výši 20.000,- Kč na kulturní - sportovní – společenské akce 

v roce 2015 
6 uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s městysem Křinec, výše ročního 

příspěvku je 8.000,- Kč, podpisem smlouvy pověřují starostku 
7 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. 

č. S/5001795/02600004/79/2015 – 1x kontejner na plasty méně a 1x kontejner na komunální odpad 
více, podpisem smlouvy pověřují starostku 

8 sídlo OS Zásadník na adrese Činěves č. e. 2; 
 uzavření pachtovní smlouvy rybník Zásadník s OS Zásadník s účinností od 1. 7. 2015 

se zapracovanými připomínkami, smlouva bude vyvěšena, podpisem smlouvy bude po přidělení čísla 
pověřují starostku 

9 prodej pozemku par. č. 151/13 v k. ú. Činěves o výměře 33 m2 manželům M. a J. K., v ceně dle 
znaleckého posudku. Starostku obce pověřuje zadáním zpracování znaleckého posudku, podpisem 
kupní smlouvy vypracované notářkou JUDr. Marcelou Svobodovou, všechny náklady spojené s 
převodem pozemku hradí kupující (tj. znalecký posudek, náklady notářky, vklad do katastru 
nemovitostí aj.) 

10 provozní řád na sportoviště u vodárenského domku 
11A podání žádosti o příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče 

o zaměstnání na jeden kalendářní rok, termín nástupu pracovníka – dle schválení komisí úřadu práce 
11C ceny za ubytování v chatkách u rybníka Zásadník:  

� víkendový pobyt (2 noci): 600,- Kč 
� týdenní pobyt (6 nocí): 1.800,- Kč 

Chatky jsou bez lůžkovin, k dispozici je pouze prostěradlo. V ceně je úklid chatiček. Pokud spotřeba 
elektrické energie přesáhne stanovenou mez 8 kWh/den, bude účtováno 25,- Kč/kWh za každou kWh 
nad stanovenou mez. Nástup na chatičky 1. den v 10 hod a opuštění chatičky poslední den pobytu 
do 10 hod. Chatičky se pronajímají od 2. 5. do 30. 9. Bez povolenky (člen OS Zásadník nebo host) 
se chatičky nepronajímají. 

11D schvaluje ceny povolenek pro hosty:  
� dospělí a mládež 15 - 18 let (dosáhne-li v daném roce uvedený věk): 

- víkendová povolenka:  900,- Kč platnost od 10 hod 1. dne do 10 hod 3. dne 
- týdenní povolenka: 2 000,- Kč  platnost od 10 hod 1. dne do 10 hod 7. dne  

� děti 6 - 14 let (dosáhne-li v daném roce uvedený věk): 
- víkendová povolenka:  450,- Kč platnost od 10 hod 1. dne do 10 hod 3. dne  
- týdenní povolenka: 1 000,- Kč platnost od 10 hod 1. dne do 10 hod 7. dne 

Podmínkou pro vydání povolenky je pronájem chatky u rybníka Zásadník. Povolenka se vrací 
při předání chatky. 

11E provádění letní údržby zahrady mateřské školy Činěves v měsících duben – listopad pracovníky obce 
11H deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce Činěves 

Ing. Zuzanu Bittmanovou, starostku obce, na valnou hromadu společnosti VAK Nymburk a.s., která se 
koná dne 28. 5. 2015 v 10 hodin v úpravně vody v Poděbradech 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ:  
4 žádné námitky proti obsahu zápisu č. 6/2015 z 23. 3. 2015 
5A vyúčtování dotace MS Činěves – pole z roku 2014 
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5B informace  kontrolního výboru: pravidelná kontrola plnění usnesení 

5C informace  stavebně-provozní komise: příprava výměny oken v klubu důchodců, výběrové řízení 
na chodník u kovárny, stav čerpadla na ČOV 

5D informace  kulturní komise: 30. 4. čarodějnice, 8. 5. uctění památky padlých u příležitosti 70. výročí 
ukončení 2. světové války 

11B upřesnění poštu pracovníků na veřejně prospěšné práce: jeden pracovník od 4. 5. 2015 do 31. 10. 2015 
11F pravidelná roční kontrola obou dětských hřišť – bez závad 
11G podání žádosti o dotaci na opravu střechy budovy obecního úřadu čp. 250 na Středočeský kraj: celková 

předpokládaná investice: 2.436.218,00 Kč; požadovaná výše dotace: min. 60 % 1.461.731,00 Kč - 
max. 95 % 2.314.407,10 Kč; spolupodíl obce: min. 5 % 121.810,90 Kč - max. 40 % 974.487,00 Kč 

11H dne 24. 4. 2015 se konala valná hromada akcionářů České spořitelny a.s. 
11I  ve dnech 16. 3. 2015 - 2. 4. 2015  provedení kontroly od finančního úřadu: kontrolou nebyly zjištěny 

skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně; kontrolované 
dotace: 

� podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci od Ministerstva pro místní rozvoj – z roku 2014, 
� dotace poskytnutá Ministerstvem kultury v rámci programu podpora obnovy kulturních památek – fara 
čp. 1 v Činěvsi (2x dveře) – z roku 2012, 

� příspěvek k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu a z 
Evropského sociálního fondu – z let 2013 a 2014, 

� ministerstvo životního prostředí, program péče o krajinu: Doprovodná výsadba aleje na pozemku par. 
č. 1619, par. č. 1578/2, 1585/20, 1585/21 v k.ú. Činěves – z roku 2014. 

11J  Agentura ochrany přírody ČR - příprava souhrnu doporučených opatření pro lokalitu CZ0210101 
Dymokursko 

11K prodloužení licence na sbírku zákonů Codexis online do 30. 9. 2019 od firmy Atlas consulting a její 
rozšíření o modul smluv a podání 

11L Povodí Labe, s. p. dopis ze dne 27. 3. 2015 č.j. PSJC/15: nejsou schopni dodržet podmínky rozhodnutí 
k čištění vodních toků, proto od akce ustupují. Starostka zašle na Povodí Labe, s. p. připomínku, že 
s tím nesouhlasíme, že chceme, aby byl průtočný profil vyčištěn 

11M Městský úřad Poděbrady: 
Odbor dopravy a životního prostředí: č.j. 0006093/DZZ/2015 ze dne 25. 3. 2015 – rozhodnutí 
o stanovení poplatku za trvalé odnětí pozemku plnícího funkci lesa – Servis Les s.r.o. 
Odbor dopravy a životního prostředí: č.j. 00012868/DZZ/2015/MKa ze dne 2. 4. 2015 – oznámení 
o zahájení řízení chovný rybník - V. J.. 
Krajský úřad Středočeského kraje: 
Č.j. 035688/2015/KUSK-DOP/Pik ze dne 23. 3. 2015: rozhodnutí – povolení úplné uzavírky okružní 
křižovatky silnice č. I/32, silnice č. I/11 a silnice č. II/611 – kruhový objezd k.ú. Choťánky.  
Městský úřad Městec Králové: 
Č.j. 02126/Výst/VITA ze dne 22. 4. 2015: oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání – 
Činěves kanceláře se zázemím + klub. 

11N dne 1. 4. 2015 byl proveden vklad do katastru nemovitostí na LV č. 197 – exekuce 
11O budou zakoupeny a nainstalovány další koše na psí exkrementy 

REVOKUJE:  
5A revokuje bod č. 5 z usnesení č. 6/2015 ze dne 23. 3. 2015 - příspěvek pro OS Zásadník ve výši 20.000,- 

Kč na vybudování mostku v šíři 150 cm z přírodního materiálu  
 
 

 
 

……………………………………. ………….…………………………… 
Ing. Zuzana Bittmanová, starostka Ondřej Souček, místostarosta 


