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USNESENÍ Č. 9/2015 
ze zasedání zastupitelstva obce Činěves ze dne 13. 8. 2015 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:  
2A ověřovatelé zápisu – Mgr. Jana Jeřábková a Ing. Věra Serbusová 
2B zapisovatelka – Marie Vorlíčková 
3 doplněný programem jednání zastupitelstva 
5C prodej vyřazených akumulačních kamen z mateřské školy zájemcům z řad občanů (výzva vyhlášena, 

zveřejněna v Činěveském zpravodaji a na www.cineves.cz), cena akumulačních kamen 200,- Kč 
5D Miroslava Kellera jako člena kulturní komise., odměna 600,- Kč hrubého/měsíc od září 2015, bude 

s ním  podepsána dohoda o provedení práce 
6 provozní řád – ubytovací zařízení fara 
7 schvaluje příjem dotace od MMR na akci Restaurování sochy “Panenky” na návsi v Činěvsi 

do rozpočtu obce; 
 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce Restaurování sochy “Panenky” na návsi v Činěvsi 
9A vyčištění odtokového příkopu z rybníku Zásadník směrem na Velenice; příkop podél drážky; příkop 

podél farského plotu a příkop pod nadjezdem včetně provedení rozpočtových úprav 
9E věcný dar firmě Road Racing Club, IČO 017 80 948, na motocyklové závody na okruhu 

v Dymokurech ve dnech 5. a 6. 9. v celkové částce 5.000,- Kč včetně provedení rozpočtových úprav 
9F zpracování energetického auditu na akce “Zateplení MŠ Činěves” a “Výměna zdroje vytápění 

Mateřská škola č.p. 184, Činěves” včetně provedení rozpočtových úprav 
9H vypsání výběrového řízení na dodavatele akce “ Oprava střechy obecního úřadu č.p. 250 v Činěvsi” 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA V ĚDOMÍ:  
5A rozpočtové opatření č. 4 
5B pravidelná kontrola plnění usnesení (kontrolní výbor) 
5C informace stavebně-provozní komise: 

� oprava společenské místnosti v klubu důchodců (škrábání omítek, malba, zasekání kabelu) 
� dokončena fasáda a odvodnění stodoly v areálu fary 
� instalace informačního panelu u fary (budou následovat další 3 kusy v obci) 
� řezání dřeva na otop 
� vyklížení špýcharu, chléva a stodoly v areálu fary 
� běžná údržba veřejné zeleně včetně úklidu stanoviště na tříděný odpad 
� čištění kanalizačního potrubí u budovy obecního úřadu 
� čištění sochy sv. Jana Nepomuckého od mechu 
� revize elektro budovy fary, ČOV a přečerpávacích stanic 
� zahájení prací na opravě elektroinstalace velké chaty a sociálního zařízení (ve spolupráci se členy RS 

Zásadník Činěves) 
� odchyt psů 
� demolice druhého domu je naplánována na pondělí 

5D informace kulturní komise: 
� výlet na Zemi živitelku 28. 8.  
� dětský den 29. 8. – ukončení prázdnin 
� 11. 9. tvůrčí šperkařská dílna 
� projekt Zmizelí sousedé od září 2015 

9B dílčí kontrola hospodaření obce se uskuteční 14. 10. 2015 
9C dokumenty z úřadů: 

� Městský úřad Poděbrady: 
• rozhodnutí – povolení k nakládání s povrchovými vodami V. M. Javorčak – rybník chovný, č.j. 

0028929/DZZ/2015/Mka 
• závazné stanovisko – oprava hřbitovní zdi, č.j. 0013840/SC/2015/JKr 
• rozhodnutí – povolení Sdružení Road racing club – úplná uzávěrka silnic II/275 a III/32419 v k.ú. 

Dymokury od 6,00 hodin dne 5. 9. do 22,00 hodin dne 6. 9., č.j. 0029039/DZD/2015/SGL 
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� Městský úřad Městec Králové: 
• oznámení – zahájení řízení stavební úpravy stodoly na samostatnou bytovou jednotku u RD čp. 

265 v Činěvsi, Z. Sýkora, č.j. 03519/15/Výst/VITA 
• oznámení – zahájení řízení stavba rodinného domu a garáže, J. Němec a J. Franková, č.j. 

03546/15/Výst/VITA 
• ověření zjednodušené dokumentace – sklady a kůlna u RD čp. 137 v Činěvsi, J. Braborcová, č.j. 

03687/15/Výst/VITA 
9D umístění kontejneru na drobné elektrospotřebiče od firmy Elektrowin 
9G informaci o stavu podlahové krytiny v šatně školky 
9I  výběrové řízení administrativní pracovník – účetní OÚ Činěves od 1. 9. 2015 

ÚKOL:  
5D hasiči strhnou a natřou dvě plakátovací plochy v obci 
7 p. Sýkorová, aby se podílela na zpracování zprávy kontrolního výboru – Skála 

 
 

……………………………………. ………….…………………………… 
Ing. Zuzana Bittmanová, Starostka: Ondřej Souček, místostarosta 


