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  OBEC ČINĚVES 
 Činěves 250   tel., fax: 325 635 113 
 289 01  Dymokury  e-mail: ou@cineves.cz  
 
 

Zápis č. 14/2011 
ze zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 27. prosince 2011 

 
1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA OBCE 

Přítomni: viz. listina přítomných. 
Omluven: Miroslav Keller 

 
2) VOLBA OV ĚŘOVATEL Ů 

HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby dnešní zasedání ověřili František Sýkora a Jana 
Malá? 

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 

3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ 
Pan Knytl: Jak je to s omlouváním zastupitelů? 
Starostka: Minule jsme se bavili o tom, když někdo dlouhodobě nechodí na zastupitelstvo. 
Napsali jsme dotaz na Krajský úřad Středočeského kraje a čekáme na vyjádření. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým programem? 

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 
Oznámení Ing. Františka Součka – kamerový záznam. Starostka zažádala o vyjádření 
k tomuto oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten byl přečten. Starostka 
se každého ze zastupitelů zeptala, zda souhlasí s pořizováním videozáznamu ze zasedání:  
Janouch ne 
Vorlíček ne 
Malá ne 
Sýkora ne 
Kršňáková ne 
Zajíčková ne  
Sýkorová ne 
Bittman  je mi to jedno 
Pan Knytl: Není to ale jednoznačné? 
Starostka: Ano.  
Pan Knytl: Kdyby se pan Souček odvolal, může mu dát jiný úřad za pravdu. 
Starostka: Každého jsem se zeptala a každý odpověděl. Důsledky si může každý přečíst 
sám. 
 

4) KONTROLA A PLN ĚNÍ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č.J. 12/11 ZE DNE 
28. LISTOPADU 2011  
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s usnesení č.j. 12/2011? 

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
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5) SCHVÁLENÍ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č.J. 11/11 ZE DNE 18. ŘÍJNA 2011 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s usnesením č.j. 11/2011? 

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 

6) ZPRÁVY OBECNÍCH KOMISÍ A VÝBORU 
Bez vyjádření a připomínek. 
 

7) ROZPOČET NA ROK 2012 
S rozpočtem seznámil předseda finanční komise František Sýkora.  
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým rozpočtem na rok 2012? 

 PRO: 8  PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 

8) USNESENÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ 
Bylo přečteno usnesení Okresního státního zastupitelství v Nymburce ve věci č.j. 1 ZT 
403/2011 ze dne 14.12.2011 v trestní věci obviněného Miroslava Kellera, nar. 3.1.1979, 
trvale bytem Činěves 146. 
Pan Bittman: Co se udělá pro to, aby nedocházelo k tomu v budoucnosti? 
Starostka: Už se částečně udělalo. Platby přes internetové bankovnictví musí odsouhlasit 
dvě osoby. Na všechny faktury mají možnost zastupitelé nahlédnout. 
Pan Knytl: Mně to přijde jako selhání ne jen jednotlivce. Nebude s k tomu vyjadřovat 
předminulý starosta?  
Pan Sýkora: Nevím, proč bych se k tomu vyjadřoval.  
Pan Knytl: Padlo obvinění. Pak je to na audit celého účetnictví. Není možné, že by se tam 
našlo něco zpátky? 
Místostarostka: Je to možné. 
Pan Knytl: Uvažuje se o auditu? 
Místostarostka: Zkontrolovaly se veškeré platby odchodů z účtů.  
Pan Knytl: Nic se nenašlo?  
Místostarostka: Ne. 
Pan Plaček: V klubu důchodců se proinvestovalo 200 tis. Kč. 
Starostka: Sepíše se s panem Hoďákem smlouva o dílo a nechá se dodatečně schválit. 
Nebo je ještě jedna možnost podat trestní oznámení o porušování správy cizího majetku. 
Pan Knytl: A jak to bylo před čtyřmi roky?  
Starostka: To já nevím. 
Pan Knytl: Byla jste zastupitel. 
Starostka: O chodu úřadu jsem nevěděla.  
Pan Knytl: Chtěli jste rozpisy prací po p. Hoďákovi a p. Rosůlkovi a po p. Menšíkovi 
za přístřešek jste nic nechtěli. 
Starostka: Teď to nedokážu zodpovědět.  
Pan Knytl: O auditu se neuvažuje? 
Starostka: 2x do roka se audit dělá.  
 

9) DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O SBĚRU, PŘEPRAVĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
ODPADŮ Č. S/5001241/02600004/79/08 AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
S.R.O. 
Byl přečten výše uvedený dodatek.  
Starostka: Ve zpravodaji jsme psali poznámku, aby lidé začali platit poplatek za odpady 
až od února 2012. S největší pravděpodobností dojde ke změně vyhlášky a patrně budeme 
navyšovat cenu za místní poplatek za odpady. Také čekáme, zda byl schválen zákon 
o místních poplatcích.  
Pan Knytl: Zjišťovali jste, zda by nebyla jiná firma levnější? 



Zápis č. 14/2011 z 27.12.2011  3 

Starostka: Nezjišťovali. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým dodatkem č. 3 a udělením mandátu starostce 
k jeho podpisu?  

 PRO: 6 PROTI:  ZDRŽEL SE: 2 
 
10) ZAM ĚSTNANCI OBCE 

Zastupitelé navrhují zřízení nového pracovního místa s tím, aby se pohnulo s prací, která 
je naplánovaná. 
Místostarostka: Jedná se zejména o dodělání vodárenského domku, zbourání č.p. 68, plot 
a vrata ve sběrném dvoře, stavební úpravy na obecním úřadě, nátěry střech na chatkách. 
Práce je opravdu hodně. Ještě jsme s tím spojili dva pracovníky na čistírně odpadních vod.  
Starostka: Myslelo se to tak, že by p. Bečvář měl topení a nějaké další  práce. V létě by se 
věnoval hlavně sekání. Další dva pracovníci by se po zaučení od p. Čermáka a p. Knytla 
starali o čistírnu odpadních vod. Dalším z důvodů je, že zkušenosti, které máme 
s pracovníky na veřejně prospěšné práce, nejsou dobré. Máme i špatnou zkušenost 
s pracovníky na veřejnou službou a s pracovníkem na obecně prospěšné práce. Ze začátku 
jsme byli nadšeni, že bude hodně pracovníků zadarmo, ale postupem času to tak nebylo. 
 
Paní Vrbová: Mně by stačilo vyvážet popelnici jednou za měsíc.  
Starostka: Bereme to jako připomínku. 
Pan Plaček: Před barákem mi odvezli skruž a zůstal po ní bordel. Dvě, které mi vždycky 
ve vsi vadily, tam zůstaly. U Sýkorů a u kovárny. 
Pan Bittman: Když se dá pryč od kovárny, tak budou Svědínkovým jezdit až u baráku. 
Starostka: Na  ČNES napíšeme dopis, aby se to u bývalé kovárny začalo řešit.  
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí se zřízením nového pracovního místa?  

 PRO: 6 PROTI:  ZDRŽEL SE: 2 
 Pan Knytl: Když se někdo zdržel, proč neřekne proč? 

Starostka: My se musíme scházet, abychom projednali určité věci. A pak je věcí každého, 
jak budou hlasovat. 
 

11) VÝBĚR FIRMY NA DODÁVKU OKEN DO BUDOVY OBECNÍHO Ú ŘADU 
Přišlo nám cca 50 nabídek. P. Bittman je dostal, aby se tím prokousal.  
Pan Bittman: Vybral jsem pár nabídek firem z okolí, které jsou za rozumnou cenu.  
 

12) CENY ZA PRONÁJMY OD 2012 
MUDr. Tomáš Doležel:  500,- Kč/měsíc 
Mgr. Jana Jeřábková:  500,- Kč/měsíc 
Pan Bittman: Ta nová doktorka tady nebude? 
Starostka: Bude. Dr. Barešové jsem rovnou řekla o 500,- Kč nájemném za měsíc 
a souhlasila s tím. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženými cenami?  

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 

13) CENÍK SLUŽEB OD 2012 
Sekání trávy s obsluhou:  300,- Kč/hod (křovinořez nebo traktůrek) 
Traktor s vlekem:  500,- Kč/hod 
Traktor:  450,- Kč/hod 
Drcení větví:  500,- Kč/hod (traktor + drtič + obsluha): 
Pronájem společenská místnost fara:  500,- Kč/den 
Pronájem spol. místnost klub důchodců:  500,- Kč/den 
Publikace Činěves barokní:  80,- Kč/ks 
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Palivové dřevo měkké:  650,- Kč/m3 
Zapůjčení židle:  10,- Kč/den 
Zapůjčení stolu:  20,- Kč/den 
Pronájem lůžek fara:  200,- Kč/osoba/noc 
Pronájem lůžek chatky:  200,- Kč/chatka/noc 
Praní (prací prášek vlastní): 40,- Kč/pračka 
Ceny jsou konečné, tj. s DPH. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženými cenami?  

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 
14) VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2011 

A. MS Činěves – pole 
Přečteno vyúčtování. 

B. TJ Sokol 
Přečteno vyúčtování. 
Pan Knytl: Kdo je dnes ve vedení sokola? Nerezignovala paní Hoďáková? 
Místostarostka: Je podepsaná p. Hoďáková. 
Paní Kršňáková: Ještě nerezignovala. 

C. AC Činěves  
Přečteno vyúčtování. 
Místostarostka: Všechno vyúčtování je hezké, ale měla by proběhnout kontrola.  
Pan Knytl: To si taky myslím. Sokol dal vyúčtování na dotaci 50 tis. Kč a předložil 
doklady za 96 tis. Kč.  
Starostka: Spolky měly doložit doklady, co zaplatily z té dotace.  
Místostarostka: Ta dotace byla účelová. Jestli dostaly 50 tis. Kč, musí vyúčtovat 50 tis. 
Kč.  
Pan Knytl: Ve vyúčtování sokola bylo příčka, která byla už vyúčtovaná loni. 
Posilovací věž se také kupovala z minulé dotace. 
Starostka: To se musíme podívat.  
Pan Knytl: Teď to vyúčtování vidí zastupitelé poprvé? 
Starostka: Ano. Mirka (místostarostka) s finanční komisí si to vezme na starost. Pokud 
budou připomínky, vyzvou se spolky, aby to doložily. 
Pan Bittman: Každá organizace by měla předložit celoroční účetnictví.  

HLASOVÁNÍ: Byl vznesen návrh, aby organizace, které dostaly dotaci nebo příspěvek, 
předložily k nahlédnutí svoje vlastní účetnictví?  

 PRO: 8 PROTI:  ZDRŽEL SE:  
 
15) ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A STÍŽNOSTI 

Jsou čteny žádosti a stížnosti a odpovědi na ně. 
 Pan Knytl: Kdo zpracovával žádosti?  
 Starostka: Většinu zpracovávám já.  
 Pan Knytl: Stížnost se postoupí kraji? 
 Starostka: Pokud do 7 dnů dokážeme odpovědět, nemusíme předávat na kraj. 
 Paní Vrbová: Máte povinnost. 
 Starostka: S tím s vámi nesouhlasím. 

HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s předloženým zněním odpovědí na žádosti 891/2011 
z 23.11.2011, 892/2011 z 23.11.2011 a stížnosti 985/2011 z 9.12.2011, 984/2011 
z 8.12.2011?  

 PRO: 4 PROTI:  ZDRŽEL SE: 4 
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16) RŮZNÉ 
A. Oznámení o zahájení stavebního řízení Marek Polák 
Na vědomí. 
B. Souhlas se změnou užívání stavby M&K 
Na vědomí. 
C. Rozhodnutí stavební povolení silnice II/330 
Na vědomí. 
D. Žádost o dotaci TJ Sokol  na rok 2012 
Na vědomí. 
E. Žádost o dotaci MS Činěves – pole  na rok 2012 
Na vědomí. 
F. Žádost o dotaci AC Činěves  na rok 2012 
Na vědomí. 
G. Žádost o dotaci SDH Dymokury  na rok 2012 
Pan Bittman: Ať se tady každý z vás vyjádří k Dymokurské kouli. Já jsem zásadně proti.  
Pan Vorlíček: Dotaci dostali už loni a předloni. 
Paní Sýkorová: Dělají tady i ples.  
Paní Vrbová: Dělají také vyúčtování? 
Starostka: Ještě nedali.  
Pan Knytl: Budou se vyjadřovat ostatní zastupitelé? 
Pan Vorlíček: Já jsem pro. Dělají tady dvě akce – Dymokurskou kouli a ples.  
Místostarostka: Oni si tady udělají akci, tak my jim ještě dáme peníze? 
Pan Knytl: Budete se divit, ale já jsem pro. Když jsem byl ještě v sokole, fungovalo to tak, 
že to byla podpora činnosti v obci. Dymokurská koule je úspěšná, navštěvuje ho 
i Nymburský deník. Je to i propagace obce.  
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s přidělením dotace obce 5 tis. Kč pro SDH Dymokury 
na dvě společenské akce (Dymokurská koule a hasičský ples) s tím, že dají vyúčtování?  

 PRO: 7 PROTI: 1  ZDRŽEL SE:  
 
H. Dohoda o spolupráci v údržbě vodní plochy a okolí rybníku Zásadník obce s OS 

Zásadník 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci v údržbě vodní plochy 
a okolí rybníku Zásadník?  

 PRO: 8 PROTI:   ZDRŽEL SE:  
 
I.  Revokace usnesení č.j. 10/11 ze dne 20.9.2011, bod č. 15, vystoupení 

z Mikroregionu Poděbradské Polabí 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s revokací usnesení č.j. 10/11 ze dne 20.9.2011, bod č. 15 – 
vystoupení z Mikroregionu Poděbradské Polabí?  

 PRO: 8 PROTI:   ZDRŽEL SE:  
 
17) DISKUZE 

Pan Knytl: Babičce někdo hodil do schránky anonym (p. Knytlové). „Dejte si pozor 
na vnuka, je nad Součka. Litujeme.“ Předpokládám, že to musel napsat někdo, kdo je 
spřízněný se zastupiteli. Pokud někdo o tom něco ví, ať si sáhne do svědomí a řekne mi to 
přímo a ne přes staré lidi. 
Starostka: Sama za sebe můžu říct, že dostávám spoustu anonymů a hnusných sms a je mi 
vyhrožováno. Mně se to bytostně příčí.  
Pan Bittman: Neměli by se podpořit i myslivci? Když udělají vydařenou akci, proč by se 
neměli taky podpořit? Taky bych jim dal ty peníze nebo zaplatil topení. Naftu, co zbyla 
z Limonádového Joa, jsem dal p. Šantrůčkovi a spálila se na poslední leči. 
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Starostka: Ta částka 5 tis. Kč pro myslivce vznikla v době, když potřebovali pojistit 
honitbu.  
 

18) ZÁVĚR 
Zasedání ukončeno v 21,30 hodin. 

 
 
 
V Činěvsi dne 27. prosince 2011 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
 Zdenka Sýkorová - starosta František Sýkora - ověřovatel 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………… 
Marie Vorlíčková – zapisovatelka Jana Malá – ověřovatel 
 
 
Pozn: Vyjádření zastupitelů. Vyjádření občanů. Hlasování. 


