ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ
Číslo: 11/2014
Informační zpravodaj obce Činěves.
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz
člen výboru/komise 1.210,00 Kč
Zasedání zastupitelstva obce
předseda
výboru/komise 1.520,00 Kč
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne
člen
výboru/komise
současně člen jiného
10. listopadu 2014:
výboru/komise 1.960,00 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje:
předseda výboru/komise a současně člen jiného
o starostku obce Ing. Zuzanu Bittmanovou
výboru/komise 2.270,00 Kč
o místostarostu obce Ondřeje Součka
o podpis smlouvy č. 14212744 o poskytnutí podpory ze
o finanční a kontrolní výbor, stavebně-provozní
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
a kulturní komisi
Operačního programu Životního prostředí na akci
o předsedkyni
finančního
výboru
Miroslavu
“Svážíme bioodpad z obce Činěves”, podpisem
Zajíčkovou
smlouvy pověřuje starostku obce
o předsedkyni kontrolního výboru Ing. V. Serbusovou
o uzavření smlouvy na svoz odpadu na rok 2015
o předsedkyni kulturní komise Mgr. J. Jeřábkovou
s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o.
o předsedu stavebně-provozní komise V. Bittmana
za stejných podmínek jako v roce 2014, podpisem
o složení výborů a komisí ze třech členů
smlouvy pověřují starostku
o funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné
o směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu
o odklad jednání o výši měsíčních odměn zastupitelů
č. 2/2014
na zasedání dne 20. listopadu 2014
o nápravnými opatřeními k dílčímu přezkoumání
o člena finančního výboru F. Sýkoru,
hospodaření obce Činěves a bere na vědomí zápis
o členku finančního výboru Mgr. J. Jeřábkovou
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Činěves
o člena kontrolního výboru K. Šlechtu
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
o Z. Sýkorovou jako členku kontrolního výboru
o předsedu kontrolního výboru F. Sýkoru
o V. Rýgla jako člena stavebně-provozní komise
o člena finančního výboru V. Bittmana
o Z. Sýkorovou jako členku kulturní komise
o členku finančního výboru Z. Sýkorovou
o přijetí dotace na akci Zateplení OÚ Činěves
o člena finančního výboru K. Šlechtu
(identifikační
číslo
EDS
115D222005118)
o členku kontrolního výboru Z. Sýkorovou
do rozpočtu obce
o s přijetí dotace na akci Zateplení klubu důchodců
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Činěves č.p. 29 (identifikační číslo EDS
o termín příštího zasedání zastupitelstva dne
115D222005804) do rozpočtu obce
20. listopadu 2014

Zasedání zastupitelstva se konalo dne 20. listopadu
2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
o program jednání
o rozpočtové opatření
o T. Knytla jako člena kontrolního výboru
o K. Šlechtu jako člena stavebně-provozní komise,
o O. Součka jako člena stavebně-provozní komise
o K. Sýkorovou jako členku kulturní komise,
o Z. Šlechtovou jako členku kulturní komise
o M. Kršňákovou jako členku finančního výboru
o výši měsíční odměny starostky 18.500,- Kč,
o výši měsíční odměny místostarosty 7.509,- Kč,
o výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva od 1. prosince 2014:
starostka 18.500,00 Kč
místostarosta 7.509,00 Kč
zastupitel 460,00 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o stav pokladen a účtů k 31. říjnu 2014:
pokladny:
30.460,00 Kč
běžné účty:
1.872.680,68 Kč
úvěrový účet: -2.080.200,00 Kč
o stav pokladen a účtů k 11. listopadu 2014:
pokladny:
23.590,00 Kč
běžné účty:
2.768.387,09 Kč
úvěrový účet: -2.080.200,00 Kč
o návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový výhled
na roky 2015 – 2018
o informace finančního výboru
o posouzení zdravotních a statických poměrů stromů
v obci
o registraci akce Ochranný přepad na rybníku Zásadník
(SFŽP ČR)
o vyřazení žádosti k registraci akce Zatrubnění
Zásadnického potoka (SFŽP ČR)
o dokumenty z Městského úřadu Poděbrady
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o dokumenty z Městského úřadu Městec Králové
o informaci
o
dočasném
odpojení
diskuze
z www.cineves.cz

Oprava silnice v naší obci
V nejbližších dnech budou ukončeny všechny práce
na opravě komunikace v naší obci.

Připravuje se
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce v klubu
důchodců,
o 5. prosince 2014 od 17 hodin mikulášská nadílka
u vánočního stromu,
5. prosince 2014 od 16 do 18 hodin a 6. prosince
2014 od 10 do 15 hodin vánoční výstava klubu
šikovných rukou spojená s výstavou betlémů,
o 13. prosince 2014 od 15 hodin adventní koncert
v kostele sv. Václava - vystoupí sbor Velehlas,
o 10. prosince 2014 od 15,30 hodin dámský klub
s vystoupením dětí z mateřské v klubu důchodců,
o 17. prosince 2014 od 15,30 hodin vánoční besídka
v mateřské škole pro rodiče a přátele dětí z mateřské
školy,
o 21. prosince 2014 od 17 hodin adventní koncert
Baborak Ensemble se sólistou Radkem Baborákem
(lesní roh) v kostele sv. Havla v Rožďalovicích,
o 25. prosince 2014 od 9,45 hodin v kostele
sv. Václava v Činěvsi slavnostní mše biskupa
královéhradeckého,
o 31. prosince 2014 lampiónový průvod spojený
s ohňostrojem a kulturní akcí pro všechny věkové
kategorie – přesný čas bude upřesněn na plakátech
a veřejným rozhlasem.

Přehled uskutečněných akcí
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce v klubu
důchodců,
o 29.
listopadu
2014
adventní tvoření,
o 30.
listopadu
2014
slavnostní
rozsvícení
obecního
vánočního
stromu.

Co se dělo…
Veřejná zeleň
Pravidelná údržba veřejné zeleně – hrabání listí, svoz
bioodpadu, ořez stromů.
Obecní úřad
Před obecním úřadem byl zřízen odvodňovací žlab
na odtok vody, aby se zabránilo podmáčení budovy OÚ.
Mateřská škola
Na bankovní účet byly připsány dotace od SFŽP ČR
ve výši 702.971,84 Kč a 41.351,28 Kč.

Kříže
V polovině listopadu předal restaurátor pan Vondruška
restaurované kříže – pod kostelem a směrem
na Úmyslovice.
Bylo
zažádáno
o
proplacení
z Ministerstva pro místní rozvoj. Peníze očekáváme
do poloviny prosince.
Aleje
Aleje (ve Skále i u křížku na Úmyslovice) byly
v listopadu proplaceny firmě Školky Opolany,
v současné
době
se
očekává
platba
dotace
od Ministerstva životního prostředí. Obě aleje byly
zality.
Proběhla kontrola udržitelnosti projektu alejí vysazených
v roce 2009 a následně schůzka s panem Němcem
z firmy Školky Opolany o zkontrolování stavu stromků
a případně jejich dosázení a následné péče. Stromky
budou dosázeny ještě v letošním roce.

Mateřská škola hlásí…
Zase nějaký čas uplynul a v MŠ Činěves se stále něco
děje. Po zážitku v noční školce se děti vypravily
na objevnou cestu do lesa, kde se z nich stali malí
zvídaví ekologové. K radosti všech nás navštívilo
loutkové divadlo „Dymáček“. Někdo se mohl zaleknout
jedinečné loutky Aničky, ale i přesto se děti pobavily
s pohádkou O třech prasátkách, dokonce si zatančily
s vlkem a čuňátky. Další týden se děti zodpovědně
postavily před objektiv fotografa a na svých tvářích
vykouzlily nádherné úsměvy. A nyní? Inu, pečlivě
se chystáme na čerta, anděla a Mikuláše a začínáme
nasávat atmosféru Vánoc. Čeká nás výlet na zámek
Loučeň a vyrábění betlému, přáníček a dárků, ale to Vám
povíme zase příště.
S pozdravem děti a učitelky MŠ
Poděkování
Tímto bych ráda ještě jednou poděkovala panu
T. Sýkorovi a T. Knytlovi za pomoc při sekání a údržbě
školní zahrady.
Mgr. Bc. Kateřina Roudná, ředitelka MŠ Činěves

Knihovna
Bylo objednáno zakoupení systému MARC21, na který
budou přecházet všechny knihovny.
Zdeňka Šlechtová, knihovnice

Oznámení MUDr. Doležel
MUDr. Doležel oznamuje, že bude v Činěvsi nebude
v prosinci 2014 ordinovat.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude pro uložení velkoobjemového
a nebezpečného odpadu otevřen v zimním období
po předchozí domluvě na telefonu 325 635 113 nebo emailu ou@cineves.cz.
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