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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 4/2015 

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

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstvo se konalo 23. 3.: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
o ověřovatele zápisu – M. Zajíčková a V. Bittman 
o zapisovatelka – M. Vorlíčková 
o program 
o rozpočtové opatření č. 2; 
o poskytnutí příspěvku pro OS Zásadník ve výši 

20.000,- Kč na kulturní - sportovní – společenské 
akce v roce 2015 

o uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování 
požární ochrany s městysem Křinec, výše ročního 
příspěvku je 8.000,- Kč, podpisem smlouvy 
pověřují starostku 

o 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 

o sídlo OS Zásadník na adrese Činěves č. e. 2; 
o 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 pověřena starostka 

o 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. Svobodovou, všechny náklady spojené 
s převodem pozemku hradí kupující (tj. znalecký 
posudek, náklady notářky, vklad do katastru 
nemovitostí aj.) 

o provozní řád na sportoviště u vodárenského 
domku 

o 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 

o 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 

o schvaluje ceny povolenek pro hosty:  
� dospělí a mládež 15 - 18 let: 

- víkendová povolenka:  900,- Kč 
- týdenní povolenka: 2 000,- Kč  

� děti 6 - 14 let: 
- víkendová povolenka:  450,- Kč 
- týdenní povolenka: 1 000,- Kč 

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

o provádění letní údržby zahrady mateřské školy 
Činěves v měsících duben – listopad pracovníky 
obce 

o deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce 
Činěves Ing. 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 vědomí: 
o žádné námitky proti obsahu zápisu č. 6/2015 

z 23. 3. 
o vyúčtování dotace MS Činěves – pole z roku 2014 

o informace  kontrolního výboru: pravidelná 
kontrola plnění usnesení 

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

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

o upřesnění poštu pracovníků na veřejně prospěšné 
práce: jeden pracovník od 4. 5. do 31. 10. 

o pravidelná roční kontrola obou dětských hřišť – 
bez závad 

o 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 

o dne 24. 4. se konala valná hromada akcionářů 
České spořitelny a.s. 

o ve dnech 16. 3. - 2. 4. provedení kontroly 
od finančního úřadu: kontrolou nebyly zjištěny 
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skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti 
odvodu za porušení rozpočtové kázně; 
kontrolované dotace: 
� podpora obnovy drobných sakrálních staveb 

v obci od Ministerstva pro místní rozvoj (2x 
kříž) - 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. 

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

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

o 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. 

o dokumenty z úřadů: 
� 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. 

o dne 1. 4. byl proveden vklad do katastru 
nemovitostí – exekuce 

o budou zakoupeny a nainstalovány další koše 
na psí exkrementy 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
o 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  

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
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.), 

o koncert Lenky Filipové v kostele sv. Havla 
v Rožďalovicích 27. 6. od 19,30 hod (předprodej 
vstupenek na MěÚ v Rožďalovicích), 

o 5. ročník akce Setkání sběratelů historických 
vozidel v sobotu 8. srpna 2015 v areálu fary 
(Nadační fond F. Lukeše). 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ  
o každých 14 dnů šikovné ruce, 
o rybářské závody v sobotu 11. 4. (OS Zásadník),  
o dámský – společenský klub 24. 4., 
o čarodějnice ve čtvrtek 30. 4. (OÚ Činěves, OS 

Zásadník, SDH Činěves), 
o 3. 5. v kostele sv. Václava bohoslužba – 

rozloučení s biskupem Kajnekem a představení 
nového kněze, 

o vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí 
osvobození a výstava v klubu důchodců – 8. 5. 

UPOZORNĚNÍ OÚ 
Obecní úřad upozorňuje občany, aby důsledně dbali 
na dodržování obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanoví některá opatření  k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku: 
A. Na veřejném prostranství, s výjimkou míst 

uvedených v odst. B) a C), LZE VODIT PSY 
A JINÁ ZVÍ ŘATA POUZE NA VODÍTKU. 

B. Nevstupovat se psy a jinými zvířaty do veřejných 
budov a na následující veřejná prostranství: zelené 
plochy v obci (např. u mateřské školy, 
pod starou hospodou, pod kostelem), pláž 
u rybníka Zásadníka (u asfalt. plata), fotbalové 
hřiště. 

C. Na  následujících veřejných prostranstvích: 
p. č.143, p. č.1666, p.č.1665 - lokalita u hřbitova 
a cesta za farou, p. č. 1707 - bývalá drážka, lze 
nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata pouze 
pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem 
osob vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata 
tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení 
veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře 
odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob 
a majetku zajištěna. 
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Na psí exkrementy je v obci umístěn koš a další 
budou v nejbližších dnech nainstalovány. Důrazně 
Vás žádáme, abyste exkrementy po svých psech 
sbírali a dávali je do košů k tomu určených! 

OZNÁMENÍ OÚ 
Obec Činěves nabízí k prodeji použité akumulační 
kamna a bojlery. Zájemci, přihlaste se na obecním 
úřadě. 
Na obecním úřadě přijímáme objednávky na čištění 
komínů. 

NA ČEM SE PRACUJE… 
Pravidelná údržba veřejné zeleně. Oprava čekáren – 
nátěr, výplně. Postřik kaštanů. Ořez stromů. Příprava 
chatiček u rybníka Zásadník na novou sezónu. Postřik 
herbicidem. 
 
ODPADY – VYSMAŽENÝ OLEJ 
Vysmažený olej by se měl separovat zvlášť – dávejte 
ho do PET lahví či jiných nádob a odvezte 
do sběrného dvora. Vysmažený olej NELEJTE 
DO KANALIZACE,  protože ucpává potrubí!!! 

LIGA PROTI RAKOVIN Ě PRAHA 
SLAVÍ 25 LET! 
Liga proti rakovině Praha zahájila svou činnost 
na počátku roku 1990 jako jedna z prvních 
neziskových organizací v tehdejším Československu. 
Cílem působení Ligy je snížení úmrtnosti na nádorová 
onemocnění, a to prostřednictvím tří hlavních 
programů: 
1. Soustavné informování veřejnosti o nádorové 

prevenci. 
2. Snaha o zlepšení kvality života onkologicky 

nemocných. 
3. Podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky 

a investiční modernizace či kompletizace 
onkologických pracovišť. 

Tradiční květnová sbírka, která se letos uskuteční 
ve středu 13. května, přináší Lize finance, díky 
kterým může realizovat svůj program a zároveň 
přinést statisícům spoluobčanů informaci o prevenci 
rakoviny. Každý dárce, který si za minimální částku 
20 Kč koupí žlutou kytičku měsíčku lékařského 
se stříbrnou stužkou, obdrží také informační letáček. 
Letos se Liga rozhodla zacílit na nádorová 
onemocnění reprodukčních orgánů. Každý dárce 
se tak dozví o možnostech, jak snížit riziko 
onemocnění, ale také co udělat pro to, aby případná 
rakovina děložního čípku, vaječníků či varlat byla 
zachycena včas, totiž v raném stádiu, kdy je reálná 
šance na plné uzdravení.  
Sbírky se zúčastní téměř 13 tisíc dobrovolníků 
ve žlutých tričkách, kteří nabízejí kytičky s letáčky 
po celé republice. Kromě hlavního sbírkového dne 
se letos budou kytičky prodávat na některých místech 

také ve čtvrtek 14. května. Pokud přesto prodejce 
nepotkáte, můžete programy Ligy podpořit i zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 
87 777.  Liga proti rakovin ě Praha vám předem 
srdečně děkuje!  
V obci Činěves bude možno kytičky zakoupit 
ve středu 13. 5. a ve čtvrtek 14. 5. na obecním 
úřadě a v obchodě v pekárně. 

PÍSMENKA Z KRONIKY…  
Zlacená písmena pamětního textu zaplatili pozůstalí 
po padlých. Při stavbě pomníku odevzdali mnozí 
občané svou práci bez nároku na odměnu, zejména 
dopravci, tesaři i další pomocníci. Celkové náklady 
byly tehdejšími pečlivými hospodáři vyčísleny 
na 11 059,67 Kč. Oslava odhalení pomníku 
se uskutečnila 8. září 1924. Už den před slavností bylo 
okolí pomníku vyzdobeno květinami a věnci. Pietní 
akt proběhl organizačně jako průvod obcí od školy 
k pomníku, nechyběly slavnostní projevy, hymna 
a následný promenádní koncert dechové hudby. 
Kronikář zaznamenal i hojnou účast obyvatel 
okolních vesnic. Zároveň se také traduje, 
že s odhalením pomníku došlo též k zasazení blízké 
vrby, bez níž si dnes nedokážeme okolí pomníku 
padlých představit. 
Činěveští hasiči neměli zásluhy jen na zřízení 
pomníku padlým. Zavedli pro obec i další činnost 
uváděnou pod pojmem samaritánská služba. Tento 
dobrovolný akt první lékařské pomoci byl veškerému 
hasičstvu vlastní už za c. k. monarchie, trpěl ale 
nedostatkem lékařské osvěty a centrální metodiky. 
V roce 1921 vyšla konečně první příručka 
pro hasičskou samaritskou službu, napsal ji lékař Velr 
z Litomyšle. Pod vlivem dojmů z četby této příručky 
žádá okrsková hasičská župa lékaře o zavedení 
bezplatného kursu první pomoci. Pokroková myšlenka 
se dočkala uplatnění hned v dalším roce, tedy 1922. 
Lékaři z nemocnice v Městci Králové (Rejthárek, 
Syruček) uspořádali pro hasiče kurs samaritské 
služby. Zdejší sbor zastupovali na školení členové 
Kratochvíl Karel čp. 166, Myška Jan čp. 259, Holeček 
Václav čp. 255 a Traužková Marie čp. 19. Od doby 
školení každý z nich vlastnil lékárničku a byl schopen 
poskytnout první pomoc v případě úrazu a starat 
se o postiženého do doby příjezdu lékaře. Školení 
první pomoci absolvovali potom i další členové 
místního hasičského spolku.  
V roce 1924 se znovu volilo do úřadu obecního 
zastupitelstva. Nejvíce hlasů bylo odevzdáno 
pro republikány (12 poslanců), druhou nejúspěšnější 
stranou se dále stali lidovci (6 poslanců). Do úřadu 
starosty obce nastoupil Fr. Kubálek 
čp. 26. Ve vztazích mezi zdejšími občany a spolky 
se začíná schylovat k rozporům, které radikálně 
ovlivní budoucnost a význam obce. Pro názornost 
si představme situaci, v které řídící učitel Jirkal žádá 
přestavbu nebo novostavbu školy, kampelička nutně 
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shání kancelářské místnosti, sokol chce stavět 
sokolovnu a láká podílníky k úhradě režie, hasiči 
myslí na zbrojnici s kulturní místností a obecní 
zastupitelstvo nemá kde chovat „úředního šimla“. 
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: OS Zásadník, 
rybník Zásadník, stromy u rybníka; kopie žádosti; 

platové zařazení; doplnění žádosti; rozdíl 
v odměnách; černé skládky; zápisy; smlouva s OS 
Zásadník; pacht rybník Zásadník. 
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. 

 

STAV ÚČTŮ A POKLADEN K 30. 4. 
30. 4.

Běžný účet KB hlavní činnost 1 701 427,97 Kč          
Běžný účet KB vedlejší činnost 39 919,90 Kč               
Běžný účet ČNB hlavní činnost 2 000 448,49 Kč          
Běžný účet ČS hlavní činnost 258 905,57 Kč             
Úvěrový účet ČS 1 830 000,00 Kč          
Pokladna hlavní činnost 22 775,00 Kč               
Pokladna vedlejší činnost 96 048,00 Kč               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTURY DORU ČENÉ V 4/2015
VEDLEJŠÍ ČINNOST
částka

Kč
poznámka

2 340,00 Analýza vzorků č. 1717-1719.
1 325,30 Oprava čerpadla.

HLAVNÍ ČINNOST
6 961,00 PHM 3/2015.
3 000,00 Roční kontrola 2x dětského hřiště.
3 546,00 Oprava křovinořezu a broušení řetězu.

460,00 Nájemné topidla Master - maškarní ples.
2 541,00 Servis knihovního pragramu Clavius, převod na MARC21.
6 600,00 Zpracování rozpočtu a výkazu výměr - střecha obecní úřad čp. 250.
2 780,00 2x seminář rozpočtové hospodaření ÚSC Kolín 9/4.

15 621,00 Ořez stromů.
4 850,00 Ořez stromů.
8 501,00 12x čelist zámku + 6x zámek ke kontejnerům.

35 090,00 Prodloužení předlatného Codexis - sbírka zákonů, vzory smluv 1. 10. 2015 - 30. 9. 2019.
5 000,00 Provoz veřejného osvětlení 3/2015.
1 636,91 Telefony 3/2015.

76 495,00 Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu 2. čtvrtletí 2015.
27 909,00 Svoz a likvidace tříděného odpadu za 2. čtvrtletí 2015.
5 000,00 Prořezávka olší okolo retenční nádrže a ořez stromů okolo Zásadníka
2 099,00 Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje.
7 763,00 1500 ks sazenic lesních dřevin Quercus robur 36-50 do lesa.

33 120,00 600 kg kapr (uhrazeno z povolenek z roku 2014).
2 178,00 Desinfekce, odebrání a analýza vzorku studené vody - sociální zařízení u Zásadníka.
2 480,00 Ukončení připojení internetu v klubu důchodců.


