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USNESENÍ Č. 8/2015 
ze zasedání zastupitelstva obce Činěves ze dne 22. 6. 2015 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:  
2A ověřovatele zápisu – František Sýkora a Karel Šlechta 
2B zapisovatelka - Marie Vorlíčková 
3 program 
5A rozpočtové opatření 
6 nákup multifunkčního zařízení za celkovou cenu 41.990,- Kč + DPH 
8 odstranění stololavice z části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. Činěves v termínu do 10. 7. 2015; nebude 

zřizovaná, než dojde k dohodě mezi p. Krčkovou a P. Z.em 
9 odborný zástupce ČOV a kanalizace Činěves Ing. Josef Borecký, dohoda o provedení práce bude 

uzavřena od 1. 7. 2015, odměna 1.500,- Kč hrubého/měsíc 
10 dohoda o spolupráci v údržbě vodních ploch a okolí rybníků s Občanským sdružením Zásadník 

Činěves, IČO: 26542048, od 1. 7. 2015, podpisem dohody pověřují starostku obce 
11B provedení demolice + nakládka materiálu z domu čp. 190 v Činěvsi za cenu 10.000,- Kč; cenu 

za odvoz a uložení na recyklačním středisku Šumbor – Netřebice 180,- Kč/t (ceny jsou uvedeny 
bez DPH) firmou Šumbor spol. s r.o.; 
provedení demolice + nakládka materiálu z domu čp. 69 v Činěvsi za cenu 10.000,- Kč; cena za odvoz 
a uložení na recyklačním středisku Šumbor – Netřebice 180,- Kč/t (ceny jsou uvedeny bez DPH) 
firmou Šumbor spol. s r.o. 

11C Jiří Školník – STYLSTAV s.r.o. - dodavatel prací na akci “Chodník k autobusové zastávce 
podél silnice II/330 a III/330 v Činěvsi“ za celkovou cenu 258.285,- Kč 

11D nákup materiálu a zhotovení zábradlí okolo fotbalového hřiště za cenu 20.000,- Kč 
11G směrnice obce Činěves č. 1/2015 o poskytování darů z rozpočtu obce 
11H směrnice obce Činěves č. 2/2015 označování budov čísly 
11I směrnice obce Činěves č. 3/2015 schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:  
8 záměr prodeje části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. Činěves za účelem umístění stololavice u čp. 157 

v Činěvsi; 
 záměr pronájmu části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. Činěves za účelem umístění stololavice u čp. 157 

v Činěvsi; 
 posunutí stololavice z části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. Činěves na silniční pozemek par. č. 1614/1 

v k.ú. Činěves, který je v majetku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 
11A záměr pronájmu části pozemku par. č. 1601/3 v k.ú. Činěves   

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ:  
5A 30. 6. - druhý termín na podání žádostí na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit 

občanů a zájmových organizací  
5B kontrola plnění usnesení 
5C informace stavebně-provozní komise: 

� připravuje se výměna oken v klubu důchodců,  
� výběrové řízení na chodník u kovárny, 
� vykopaný příkop pod bývalým obecním úřadem čp. 85,  
� oprava fasády na stodole na faře,  
� na ČOV byly opraveny čerpadla,  
� srovnání terénu u křížků, 
� instalování lavičky u křížku na Úmyslovice a kolostavu na faře, 
� probíhá neustálá údržba veřejné zeleně a úklidu obce, 
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� odvoz elektro odpadu ze sběrného dvora, 
� objednávka opravy spínacích bodů na veřejném osvětlení, 
� objednávka opravy sloupů veřejného rozhlasu na spodní ulici, 
� výběrové řízení na demolici domu čp. 190 a sousedního domu čp. 69, 
� úklid půdy ve stodole na faře, 
� nová elektroinstalace na 3 chatkách u rybníka Zásadník – připraveno na revizi, 
� revize elektrického zabezpečovacího systém (EZS) na OÚ, revize EZS a elektronického požárního 

systém (EPS) na faře + doplnění čidel EPS v horním patře fary, revize a oprava EPS v KD 
5D informace kulturní komise: 

� 4. 7. výstava Cesta po Borneu ve spolupráci s F. Sýkorou a H. Vorlíčkovou 
� 5. 7. koncert v kostele 

7 10. 6. kontrola z Krajské hygienické stanice na ubytovacích zařízeních obce – fara a chaty u rybníka 
Zásadník, kontrola proběhla bez závad 

11E podána žádost o dotaci na restaurování sochy “Panenky” na návsi v Činěvsi – Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D81500 

11F doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí na výsadbu aleje ve Skále 
(par. č. 1585/19 v k.ú. Činěves) za celkovou částku 85.063,- Kč 

11J 17. 6. proběhla schůzka s Ing. Pleskačem, ředitelem Povodí Labe s. p., v návaznosti na zamítnutí 
žádosti o pročištění průtočného profilu; Povodí Labe s. p. bude i nadále vyvíjet tlak na Městský úřad 
Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, aby povolil vyčištění toku (jedná se o struhu 
v Podvázku) 

11K  dokumenty z úřadů: 
� Městský úřad Poděbrady: 

- pozvánka k ústnímu jednání 25. 6. 2015 ve 13 hodin – vyjádření k projektu oprava hřbitovní 
zdi (č.j. 0021507/SC/2015/JKr z 8. 6. 2015) 

- rozhodnutí dočasné odnětí pozemku plnícího funkci lesa (č.j. 0016137/DZZ/2015/SCE z 4. 6. 
2015) 

� Městský úřad Nymburk: 
- rozhodnutí – povolení odlovu nutrie říční (č.j. 100/23467/2015/KRA z 19. 5. 2015) 

� Městský úřad Městec Králové: 
- zahájení kolaudačního řízení a pozvání k místnímu šetření – stavební úpravy hospodářské 

budovy u RD č.p. 156 + oprava střechy (č.j. 02795/15/Výst/VITA z 1. 6. 2015) 
- výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – kabelová smyčka NN pro č.p. 62 

(č.j. 02394/14/Výst/VITA z 11. 5. 2015) 
- kolaudační souhlas kabelová smyčka NN pro č.p. 62 (č.j. 02822/15/Výst/VITA z 3. 6. 2015) 
- územní souhlas – krytá terasa u RD č.p. 287 v Činěvsi (č.j. 02970/15/Výst/VITA z 16. 6. 2015) 
- rozhodnutí č. 110 kolaudační rozhodnutí – přístavba rodinného domu, stavební úpravy 

hospodářské budovy u RD č.p. 156 v Činěvsi (č.j. 03086/15/Výst/VITA z 17. 6. 2015) 
- ověření zjednodušené dokumentace rodinný dům č.p. 282 v Činěvsi (č.j. 02984/15/Výst/VITA 

z 18. 6. 2015) 

ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE:  
5B bod č. 10 z usnesení č. 4/2014 ze dne 6. 4. 2011 – finanční náročnost obnovy cesty u rybníka Zásadník 
10 revokuje část bodu 8 z usnesení č.j. 7/2015 ze dne 28. 4. 2015: uzavření pachtovní smlouvy rybník 

Zásadník s OS Zásadník s účinností od 1. 7. 2015 se zapracovanými připomínkami, smlouva bude 
vyvěšena 

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ:  
5C stanovením ceny za manipulaci kontejneru 100,- Kč (tj. přistavení a naložení), doprava do 20 km 

á 400,- Kč, doprava nad 20 km za každý další započatý km cena 25,- Kč/km, ceny jsou uvedeny včetně 
DPH 

 



Zápis č. 8/2015 z 22. 6. 2015  Strana 17 (celkem 17) 

ZASTUPITELSTVO OBCE NEPŘIJALO ŽÁDNÉ USNESENÍ:  
8 stololavice byla odstraněna z části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. Činěves v termínu do 30. 6. 2015 
  

 
 

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


