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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 3/2015 

Informační zpravodaj obce Činěves.  
Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstvo se konalo 23. 3.: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
o ověřovatelé Ing. Věra Serbusová a Karel Šlechta 
o program zasedání 
o rozpočtové opatření č. 1 
o účetní závěrka Mateřské školy Činěves 
o převod zhoršeného hospodářského výsledku 

 minulých let z rezervního fondu (MŠ) 
o převod zlepšeného hospodářského výsledku 

z roku 2014 do rezervního fondu (MŠ) 
o příspěvek pro Nadační fond F. Lukeše ve výši 

15.000,- Kč na pořádání akce Setkání sběratelů 
historických vozidel 

o příspěvek pro OS Zásadník ve výši 20.000,- Kč 
na vybudování mostku v šíři 150 cm z přírodního 
materiálu 

o uzavření pojistné smlouvy na auto na svoz 
bioodpadu u společnosti Kooperativa s nulovou 
spoluúčastí ve výši 22.454,- Kč 

o závěrečný účet obce za rok 2014 
o žádost o dotaci na opravu střechy budovy 

obecního úřadu čp. 250 v Činěvsi na základě 
původního projektu 

o podání žádosti o dotaci na výsadbu aleje ve Skále 
na Ministerstvo životního prostředí, výsadbu 
dle projektu provede firma Školky Opolany s.r.o. 

o obecně závazná vyhláška č. 1/2015 
o podání žádosti na vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací – 2 pracovníci 
od 1. 4. 2015 (pokud se papírově stihne) 
a 2 pracovníci od 1. 5. 2015, s termínem ukončení 
do 31. 10. 2015, podpisem smlouvy s úřadem 
práce pověřují starostku obce 

o dodavatel oken do klubu důchodců čp. 29 firma 
Stakl Vrbová Lhota, celková částka dodávky 
232.681,- Kč, podpisem smlouvy pověřuje 
starostku obce  

o dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. S/5001795/02600004/79/2015 o změně svozu 
tetrapaku z četnosti 1x 2 měsíce na 1x měsíčně, 
cena za svoz se nemění, zůstává 2.000,- Kč/za 
nájem kontejneru za rok, podpisem smlouvy 
pověřují starostku obce 

o záměr vyvěšení pachtovní smlouvy s OS Zásadník 
o podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu, název stavby 
„Přípojka kNN pro pč. 113/1“ – uzavřeny mezi 
obcí Činěves, ČEZ Distribuce a.s. a AZ 
Elektrostav a.s., podpisem smluv pověřuje 
starostku obce 

o provedení postřiku kaštanů v naší obci od firmy 
Kreles MK za cenu do 20.000,- Kč 

o schvaluje provedení oprav zastávek u kovárny 
(4.000,- Kč) a proti čp. 85 (17.670,- Kč) firmou 
Tomáš Wágner, Nymburk 

o nákup 3x 5 kusů pražců od firmy Benko Kopidlno 
– za 9.800,- Kč/m3 bez DPH 

o záměr prodeje pozemku par. č. 151/13 o výměře 
33 m2 v k.ú. Činěves 

o dosazení stromků v aleji u silnice “Kolínčice” 
za celkovou cenu 20.131,- Kč firmou Školky 
Opolany s.r.o. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o informace  finančního výboru: 

� vyúčtování příspěvku za rok 2014 od TJ 
Sokol, 

� kontrola Mateřské školy Činěves, okres 
Nymburk, 

� úprava pracovních smluv, platového zařazení 
a náplní práce od 1. 4. 2015 pracovníků obce, 

� pohledávky 
o informace  kontrolního výboru: 

� pravidelná kontrola plnění usnesení, 
� kontrola na Zásadníku, 
� kontrola ve Skále 

o informace  stavebně-provozní komise: 
� výběrové řízení na dodavatele oken v klubu 

důchodců, 
� poptávka na chodník,  
� demolice domu čp. 190,  
� ořez stromů,  
� dodělávky na rekonstruované silnici firmou 

M-Silnice 
o informace  kulturní komise: 

� proběhl bál dámského klubu,  
� připomínka: plakáty i na obchodech a častěji 

hlásit (již vyřešeno), 
� maškarní karneval 28. 3., 
� velikonoční tvoření 29. 3. v klubu důchodců, 
� hledání velikonočního zajíčka a souběžně 

výstava Šikovných rukou v klubu důchodců 4. 
4., 

� 24. 3. z důvodu odstranění chyb v projektu 
přijede projektant na kostel,  

� na jaře restaurování sochy Jana 
Nepomuckého, 

� řešení svateb (např. zlatá, diamantová) – není 
legální způsob dostat tyto informace, občané 
se musí sami přihlásit, 

� jedno dítě bylo přeloženo do diagnostického 
úřadu 
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o příjem finančních prostředků z dotace na akci 
výměna potrubí u čp. 276 a čp. 215 ve výši 
172.489,86 Kč z Fondu solidarity EU na bankovní 
účet obce 

o vyhotovení projektu pro povolení stavby 
a vyjádření památkové péče na opravu hřbitova 
od autorizovaného inženýra pro pozemní stavby 
Ing. Karel Fousek za cenu 45.000,- Kč 

o oslovení p. Brzáka, aby připravil smlouvy 
o zřízení věcného břemene na kanalizaci, částka 
v rozpočtu na letošní rok je 120.000,- Kč 

o zájemce o pronájem fotbalového hřiště následně 
stáhnul svoji žádost 

o závora ani dopravní značení se neumístí na cestu 
kolem Paroulkovy zahrady 

o dokumenty z úřadů: 
� Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy 

a životního prostředí: 
Č.j. 0007576/DZD/2015/SGL/24 ze dne 10. 3. 
2015 – rozhodnutí o povolení uzavírky silnice 
č. II/611 v k.ú. Choťánky v rámci 
rekonstrukce okružní křižovatky silnic č. I/11 
x I/32 x II/611. 

� Městský úřad Městec Králové: 
Č.j. 01044/15/Výst/VITA ze dne 26. 2. 2015: 
rozhodnutí č. 32 – prodloužení k dokončení 
stavby na pozemku par. č. 1455/2 O. B a Z. B.  
Č.j. 00925/15/Výst/VITA ze dne 16. 2. 2015: 
oznámení o zahájení řízení a pozvání 
k ústnímu jednání Činěves – klub AC 
U Drážky. 
Č.j. 01043/15/Výst/VITA ze dne 26. 2. 2015: 
rozhodnutí č. 31 – prodloužení dokončení 
stavby přístavba a stavební úpravy RD čp. 252 
+ zahradní altán, oplocení M. P.  
Č.j. 00775/15/Výst/VITA ze dne 12. 2. 2015: 
rozhodnutí č. 2 – předpis peněžitého odvodu 
odnětí zemědělské půdy z půdního fondu par. 
č. 1576/2 Servis les s.r.o. 

o obec nebude samostatně pořádat pouťovou zábavu 

Úkoly: 
o vyčíslit rozdíl platových tříd 11. a 9. 

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o rybářské závody v sobotu 11. 4. na rybníce 

Zásadník (OS Zásadník),  
o čarodějnice ve čtvrtek 30. 4., 
o obec Činěves se i v letošním roce zapojí 

do veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti 
rakovině Praha Český den proti rakovině 2015 
- uskuteční se 13. 5. (doprodej kytiček 14. 5.). 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ  
o každých 14 dnů šikovné ruce, 
o dětský maškarní karneval 28. 3.,  

o sběr železa 28. 3. (OS Zásadník), 
o velikonoční tvoření 29. 3., 
o velikonoční procházka 4. 4. (Společnost 

činěveské historie), 
o 4. 4. hledání velikonočního zajíčka a souběžně 

velikonoční výstava Šikovných rukou. 

NA ČEM SE PRACUJE… 
Vyklízení domu čp. 190, ořez stromů v obci, údržba 
dětského hřiště vč. revize, vyklízení stodoly na faře. 

ODPADY 
Sběrný dvůr bude pro uložení nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu otevřen v sobotu 2. 5. 
2015 od 8,00 do 10,00 hodin.  
Kontejner na ošacení je přemístěn k zadnímu vchodu 
mateřské školky.  

Hnědá popelnice na biologicky rozložitelný odpad 
(bioodpad) = jakýkoli odpad, který je schopen 
rozkladu: možno vhazovat odpad ze zahrad občanů 
města, zelený odpad z údržby veřejných ploch 
(biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, 
větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, 
kůra ze stromů, ořez z keřů, stromů, drny, spadané 
ovoce, dále zbytky jídel, včetně potravin s prošlou 
zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly 
drobných domácích zvířat. 
Co do bioodpadu nepatří: obaly (papírové 
a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební 
odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky 
ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo 
výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, 
textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti, 
uhynulá zvířata, obaly od potravin ze skla, plastu, 
kovu apod., jakékoliv jiné neorganické materiály 
a odpady.  
Více informací o svozu bioodpadu v naší obci jste 
obdrželi na letáku, který vám byl doručen 
do poštovní schránky. 
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je 
možné si  ZDARMA vyzvednout hnědou 
popelnici na bioodpad.  
Kontejnery na uložení bioodpadu budou poprvé 
po obci rozvezeny v pátek 10. 4.  a jejich odvoz 
bude proveden v pondělí 13. 4.  
V pondělí 13. 4. bude pracovníky obce zajištěn 
i svoz větví, které necháte na hromadách 
před svými domy. 
Oranžový kontejner na tetrapacky je svážen častěji, 
a to každý  měsíc. Do tohoto kontejneru patří 
nápojové kartony (od mléka, vína, džusů atd.).  

Žlutý kontejner na plasty: je možné do něho vhazovat 
stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky 
(i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem 
PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6. Do žlutého 
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kontejneru se nehází!!! novodurové trubky, guma, 
molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky 
od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly 
od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, 
barvy apod.). 

Bílý a zelený kontejner na sklo: možno vhazovat 
nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy – tabulkové sklo, obaly s recyklačním 
symbolem a kódem GL, 70, 71, 72. Do bílého 
a zeleného kontejneru se nehází!!! keramika, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky 
od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky. 

Modrý kontejner na papír: hází se noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenku, karton, papírové obaly, obaly 
s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21, 22. 
Do modrého kontejneru se nehází!!! papír mokrý, 
mastný nebo jinak znečištěný, papír uhlový 
a voskovaný, použité pleny a hygienické potřeby 
a vícevrstvé obaly. 

PÍSMENKA Z KRONIKY…  
V roce 1923 se uskutečnila stavba spojovací cesty 
mezi řepnou dráhou a silnicí Netřebice Dymokury. 
Pro tuto spojovací cestu se vžil název „Šmelhausova“, 
pro silnici Netřebice – Dymokury „Kolínská“. Zřízení 
spojovací cesty v délce jeden kilometr znamenalo 
investici ve výši 40.000 Kč. Významným mezníkem  
pro život obce bylo časové období roku 1924. První 
důležitou událost přineslo dělení velkostatku 
Dymokury. I pro tuto parcelaci je zvolena příslušná 
komise ve složení Fr. Dědek čp. 121, J. Živnůstka čp. 
132, Fr. Malý čp. 147 (čp. 101), F.  Souček čp. 79 
a J. Kubálek čp. 278 (čp. 270). Žadatelů o výsledky 
tohoto dělení se přihlásilo opět mnoho, ze 140 osob 
byl přiznán nárok pouze 70. Později při provádění 
dělení byli ale poděleni všichni. Pro Činěves určen 
příděl na poli „Bíla u teletníku“, část na  Černém 
kopci a zbytek na Malém a Velkém Kamenci u dvora 
Deblic. Při této parcelaci bylo pro naši obec 
vyvlastněno přibližně 60 ha. Další významnou událost 
přinesl večer 3. 3. 1924, týž den schvaluje 
zastupitelstvo Činěvse jednohlasně elektrifikaci obce. 
Už v březnu 1914 se jednalo ve věci zavedení 
elektřiny pro obec Činěves. Diskuze vyvolala mnoho 
zlé krve, obyvatelstvo bylo pro i proti. Nemá cenu 
vyzdvihovat ty, kteří mysleli na budoucnost, ani ty, 
kterým učarovala začouzená petrolejka. Pravdou však 
je, že nákladný projekt mohl být postaven lacino, 
za válkou znehodnocené peníze. Na základě 
konkursního řízení v roce 1924 vybralo obecní 
zastupitelstvo nejméně finančně náročný projekt 
provedení sekundární sítě (rozvod po obci) od firmy 
Ježek z Hradce Králové. Rozpočet vítězné firmy 
počítal s natažením 16 445 m drátů v ceně 116 774 
Kor. Náklady na primární vedení (k obci) převzal 
elektrárenský svaz. Vedení obce zavedlo každému 

majiteli nemovitosti elektrického vedení až na dům 
a zaplatilo jeden „nástřešák“ – to je bod, který 
ukotvoval elektrické vedení ke střeše nemovitosti. 
Montéři firmy Ježek také instalovali „hodiny“ 
(počítadla) pro záznam množství odebrané světelné 
či motorové elektrické energie. Počítadla byla vedena 
jako majetek obce, ale jejich pořizovací hodnotu 
hradil majitel domu. Celkové náklady na elektrifikaci 
Činěvse dosáhly částky téměř 300 000 Kč. Peníze 
k tomu účelu zapůjčila obci Hospodářská záložna 
v Městci Králové s udáním doby splatnosti v rozsahu 
následujících 15 let. I když byl provoz nové 
vymoženosti poměrně drahý (3,20 Kč za 1 kW), 
zakrátko nadchl většinu místních obyvatel. Nadšení 
neopadlo ani prožíváním nejrůznějších „dětských 
nemocí“ nového elektrického vedení, například 
blikání světla či časté poruchy pojistek. Problém 
poruchovosti provozu elektrického vedení přešel 
do několika satirických místních popěvků, bohužel 
dnes už neznámých. Dávnou vzpomínkou je 
i uspořádání poslední akce elektrifikace, obecního 
plesu na počet odcházejících montérů. 
Jak již bylo uvedeno, zdejší občané ztratili ve válce 
42 svých blízkých. Od ukončení 1. světové války 
v roce 1918, se v obci objevují první individuální 
snahy, jak se s touto skutečností morálně vypořádat. 
Všeobecně uznávaným východiskem se jevilo 
postavení pamětního pomníku padlým. Za účelem 
realizace pomníku byla provedena veřejná sbírka. 
Výnos v částce 800 Kč byl však nedostatečný a plán 
vybudování pomníku se začínal ztrácet v nedohlednu. 
Nastalou patovou situaci nakonec vyřešil místní 
hasičský sbor, který se v roce 1923 rozhodl vzít celou 
akci na svá „bedra“. Pomoci mu k tomu měly 
přebytky vlastních peněz z ochotnického činnosti 
a zábav. Chvályhodný záměr hasičů narazil 
na nečekaný problém, kamenosochař Čermák 
z Městce Králové, jemuž byla zakázka svěřena neměl 
vhodný kámen. Po roce čekání došla hasičům 
trpělivost a provedení pomníku svěřili sochaři 
Havlíčkovi z Poděbrad. Ten začal na přijaté zakázce 
ihned pracovat. Dohodnutá cena pomníku byla 8 500 
Kč, například za reliéf hlavy prezidenta účtoval 
sochař 800 Kč. Sepsáno kronikářem F. Sýkorou 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
Od minulého vydání zpravodaje byly na obecní úřad 
doručeny dvě žádosti dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím: dotazy k OS 
Zásadník; nakládání s vodami. 
Žádosti a odpovědi jsou zveřejňovány 
na internetových stránkách obce (v záložce úřad - 
elektronická úřední deska a současně v záložce úřad – 
informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.) 
a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 
obecního úřadu.  
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STAV ÚČTŮ A POKLADEN K 28. 2. A 31. 3. 
28. 2. 31. 3.

Běžný účet KB hlavní činnost 1 495 804,91 Kč          1 582 283,07 Kč          
Běžný účet KB vedlejší činnost 33 133,90 Kč               59 542,90 Kč               
Běžný účet ČNB hlavní činnost 1 812 499,43 Kč          1 992 718,09 Kč          
Běžný účet ČS hlavní činnost 235 785,33 Kč             *
Úvěrový účet ČS 1 913 400,00 Kč          1 871 700,00 Kč          
Pokladna hlavní činnost 98 416,00 Kč               85 542,00 Kč               
Pokladna vedlejší činnost 67 624,00 Kč               70 774,00 Kč               
* v době vydání zpravodaje nebyl na OÚ doručen výpis k 31. 3. 2015  

FAKTURY DORU ČENÉ V 3/2015 
VEDLEJŠÍ ČINNOST

částka
Kč

2 340,00

HLAVNÍ ČINNOST

částka
Kč

36 225,00
3 125,20
2 010,29

24 861,00
10 399,00
8 831,00
5 000,00

860,00
906,29
598,00

-1 546,38
1 827,95

455,00
1 833,15

500,00
1 268,69
1 507,00

333,00
1 055,00
5 160,00
7 322,00

306 773,00
21 953,00

poznámka

Analýza vzorků č.  1175-1177.

poznámka

Restaurování opony spolku ochotníků  v Činěvsi.
Členský příspěvek na rok 2015 Svaz měst a obcí.
PHM 2/2015.
Svoz a likvidace tříděného odpadu za 1-2/2015.
Prořez a kácení stromů pomocí montážní plošiny.
Prořez a kácení stromů pomocí montážní plošiny.
Provoz veřejného osvětlení 2/2015.
Oprava anténního rozvodu fara Činěves.
Etikety na vidimaci a legalizaci.
Reklamní předměty - blahopřání.
Dobropis - páska Brother.
Telefony 2/2015.
4x kniha do knihovny od F. Lukeše.
Roční uzávěrka - UCR, EMA.
Znalecký posudek na pozemky 1750 a 1752 - vznik digitalizací.
3x páska do štítkovače.
Maškarní ples - tombola.

150x popelnice, 1x nástavba na auto, 2x komposter, 2x síť, 6x kontejner.
Pojištění vozidla Peugeot Boxer 30/3/15-29/3/16.

Pojištění zahradní traktor John Deer.
Tombola - maškarní ples.
6x poštovní nerezová schránka na KD.
Náhradní díly traktůrek John Deer.

 
Vyplněné odstřihněte a odevzdejte na OÚ nebo zašlete na email ou@cineves.cz. 

 

Odečet vodoměrů ze dne ……………….. 

Jméno a příjmení …………………………………………, č.p. ……, podpis ………………... 

Stav vodoměru VAK Nymburk …………… Stav vodoměru na vlastním zdroji vody …………… 


