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ČČIINNĚĚVVEESSKKÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 12/2018 

Informační zpravodaj obce Činěves.  

Náměty, připomínky zasílejte na e-mail ou@cineves.cz 

Tiráž 

ČINĚVESKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního 

samosprávného celku 

Vydavatel:  Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury, 

IČ: 00239046 

Evidenční číslo: MK ČR E 20237 

Číslo: 12 /2018 vydáno dne 19.12.2018 

Měsíčník: vychází 12 x ročně 

Vydavatel nezodpovídá za obsah zveřejněných článků. 

 

 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ 

NOVÝ ROK 2019 

VÁM PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD 

ČINĚVES 
 

Obecní úřad 
 
Otevírací doba pro veřejnost 

 
Pondělí 

 
8:00 - 11:30 

 
12:00 - 17:00 

Úterý zavřeno  

Středa 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00 

Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00 

Pátek 8:00 - 11:30  

 

ÚŘEDNÍ HODINY 
 

PONDĚLÍ  15,00 – 17,00 MÍSTOSTAROSTKA 

 

STŘEDA  15,00 – 17,00 STAROSTKA 

 

☎ 724 181 708 

Dovolená OÚ a knihovna 27.12.2018 -31.12.2018. 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo se konalo dne 10.12.2018 

 

USNESENÍ Č. 2/2018 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO: 

1A Ověřovatelé zápisu paní Pavlu Kuncovou a paní  

Zdenku Sýkorovou 

1B Zapisovatelku paní Alenu Řehákovou 

2 Doplněný program, jak byl přednesen 

4A Rozpočtové opatření č. 5 sníţením § 2219 o 140 

000,- Kč a navýšením § 3745 o 140 000,-Kč. 

4B Pověřilo starostku a správce rozpočtu ke 

schválení závěrečných rozpočtových úprav na rok 

2018.  

5 Střednědobý výhled rozpočtu obce Činěves na 

roky 2019-2021 dle přílohy. 

6 Rozpočet obce Činěves na rok 2019, závazný 

ukazatel je paragraf. Rozpočet je sestaven jako 

vyrovnaný. Příjmy: 10 833 000,- Kč. Výdaje: 

10 833 000,- Kč.  

7 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Činěves na 

roky 2020-2021 

8 Rozpočet MŠ Činěves na rok 2019 a příspěvek ve 

výši 210.000,- Kč. 

9 Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy na 

zajištění dopravní obsluţnosti pro rok 2019. 

Podpisem pověřuje starostku 

10 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace se Společností Centrum 

sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady o.p.s.ve 

výši 46 349,- Kč pro rok 2019. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostku 

11 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace se společností Pečovatelská 

sluţba s.r.o. ve výši 20 000,- Kč pro rok 2019. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku.  

12 Souhlas s poskytnutím příspěvku ve výši 1000 

Kč na činnost MO STP Křinec. 

13 Souhlas s poskytnutím příspěvku ve výši 1000 

Kč na činnost MO STP Poděbrady. 

14 Záměr prodeje pozemku p.č. 259/6 – ostatní 

plocha, komunikace o výměře 42m2 v k.ú. Činěves. 

15 Záměr prodeje pozemku p.č. 1605/3 – ostatní 

plocha o výměře 99m2, vzniklým na základě geom. 

pl. č. 451-57/2018 z pozemku 1605/1 v k.ú. 

Činěves. 

16 Stavbu vodovodní přípojky a její umístění na 

pozemku p.č. 1604 ve vlastnictví obce Činěves pro 

pana O. S. 

17 Dodatek č. 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadů č.   

S/5001795/02600004/79/2015 na dobu určitou do 

31.12.2019 se společností AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Podpisem smlouvy pověřuje 

starostku 
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ŢÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
 

Od minulého vydání zpravodaje nebyla na obecní 

úřad doručena ţádost dle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím:  

 

 

Ţádosti a odpovědi jsou zveřejňovány 

na internetových stránkách obce (v záloţce úřad –  

elektronická úřední deska a současně v záloţce úřad – 

informace zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.) 

a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 

obecního úřadu.  

STAV ÚČTŮ K 30.11.2018 

Běžný účet KB hlavní činnost 3 563 345,28 Kč

Běžný účet KB vedlejší činnost 68 200,13 Kč

Běžný účet ČNB hlavní činnost 3 069 462,46 Kč

Běžný účet ČS hlavní činnost 894 284,78 Kč         

Úvěrový účet ČS 36 900,00 Kč           

 

 

FAKTURY DORUČENÉ  
 

Hlavní činnost 

200247 7 502,00 instalatérské práce oú 

200248 5 000,00 provoz veřejného osvětlení 

200249 478,00 oprava internet knihovna 

200250 2 850,00 Oprava pily 

200251 -1 732,00 dobropis k fa 200113 

200252 9 196,00 rozbor sedimentu 

200253 1 504,61 telefony 

200254 832,00 pneumatiky 

200255 1 800,00 
znalecké posudky 259/6 a 

1605/3 

200256 23 679,00 vodné 

200257 7 441,00 dlaţba oú 

200258 12 380,00 
rekonstrukce anténního 

systému a rozvodů 

200259 674,38 certifikát starostka 

200260 6 931,00 materiál hasičárna 

200261 1 869,00 montáţ zámků oú 

200262 9 616,00 výměna koberce MŠ 

200263 726,00 sluţby pověřence 

200264 484,00 internet 

200265 679 470,00 stav. úpravy KD 

200266 8 724,90 PHM 

200267 1 739,00 materiál oú 

200268 1 244,00 materiál oú 

200269 11 535,00 objemný odpad 

200270 5 000,00 veřejné osvětlení 

200271 325,00 údrţba zeleně 

200272 1 573,00 olej 

200273 9 679,00 vysavač narex 

200274 9 680,00 účetní práce 

200275 4 827,00 práce v lese 

200276 3 354,00 práce v lese 

 

Vedlejší činnost 

300038 2 628,00 analýza vzorků 

300039 19 335,00 
oprava čerpadla 

přečerpávací jímka 

 
_________________________________________ 

 

KULTURA V OBCI 

Adventní čas byl velmi bohatý na kulturní akce 

v obci. 

Ve čtvrtek 29.11.2018 se konalo „Přátelské 

posezení“ v klubu důchodců. Tentokrát k tanci a 

poslechu zahrála Veleňanka. A setkání bylo více 

neţ úspěšné. 

 

Od 3.12.2018 je moţnost navštívit vánoční výstavu, 

kterou si připravili Šikovné ruce ve spolupráci 

s obecní knihovnou a keramické betlémy paní            

Mgr. D. Čadské v prostorách fary. Těšíme se 

z hojné účasti našich spoluobčanů, dětí z mateřské 

školy a rovněţ i návštěvníků z okolních obcí.  

Ve středu 5.12.2018 nejprve naše druţina v čele 

s Mikulášem, andělem a čertem navštívila děti 

v mateřské škole, kde se sice četlo z knihy hříchů, 

ale nakonec si čert ţádné dítko neodnesl. Poté se 

všichni v odpoledních hodinách přesunuli na 

farskou zahradu, kde jsme nejprve společně 

rozsvítili vánoční strom, poté jsme si vyposlechli 

vánoční vystoupení dětí z naší mateřské školy a 

nakonec jsme si uţili bohatou nadílku od Mikuláše. 

A účast byla více neţ hojná.  

Děkujeme členům Mysliveckému spolku MS – 

Pole, členům NFFL a všem ostatním, kteří se na 

realizaci akce podíleli.  
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Česko zpívá koledy se tento rok konalo stejně jako 

na jiných místech v celé České republice ve středu 

12.12.2018. U nás byla tato akce spojena s vánoční 

besídkou v mateřské škole. Společně s dětmi jsme 

si zazpívali vánoční koledy, děti nás pobavily 

připraveným programem a společně jsme se naladili 

na adventní čas. Děkujeme učitelkám z MŠ Činěves 

za skvělou práci.  

V sobotu 15.12.2018 pořádala obec Činěves 

vánoční zájezd do Prahy. 

 

 
  

 

Vedení obce by touto cestou rádo 

poděkovalo všem aktivním spolkům i 

jednotlivcům v obci, kteří se podílejí na 

kulturním ţití našich občanů a mají velký 

podíl na široké nabídce akcí pro děti a 

dospělé. Rádi podporujeme jakékoliv 

činnosti, které vedou ke kvalitně 

strávenému volnému času všech věkových 

skupin.  

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

25.12.2018 od 10:30 hod. Mše v kostele – 

zpívání koled od 11:15 hod. u kostelního betléma 

 

29.12.2018 od 21:00 hod. – bigbítová zábava 

v Sokolovně. K tanci hraje Benefit a Telegraf 

 

31.12.2018 Silvestr na faře od 16 hod. – 

program pro děti, občerstvení, ohňostroj  

 

Všichni jste srdečně zváni! 

 
_______________________________________ 

 

Upozornění pro občany 

 
Upozorňujeme občany, aby při silvestrovských 

oslavách dbali zvýšené opatrnosti při odpalování 

zábavné pyrotechniky. 

Děkujeme. 

 

_________________________________________ 

Prosba 

Obecní úřad ţádá občany naší vesnice nebo 

jejich příbuzné, kteří mají dobové fotografie 

hřbitova v Činěvsi, kostela a rovněţ soch            

na hřbitově, zda by je nezapůjčili a nenapomohli 

tak naší snaze vypátrat „zmizelé“ sochy. Děkuji 

všem za spolupráci.   

_________________________________________ 

 

 

SBĚRNÝ DVŮR 

 

Sběrný dvůr bude znovu otevřen v březnu  

2.3.2019, vţdy první sobotu v měsíci  od 8.00 – 

10.00.  

 

V případě potřeby, se mohou občané obrátit na 

obecní úřad a po dohodě jim bude sběrný dvůr 

otevřen. 

 

Upozorňujeme občany, kteří vozí do sběrného 

dvora stará okna, aby vozili pouze dřevěné 

rámy. Sklo a okenní tabule patří do kontejneru 

na sklo. 

 

Upozornění pro občany!!! 

Nebezpečný odpad 

 

 

Od 1.1.2019 nebudou z bezpečnostních důvodů 

ve sběrném dvoře přebírány nebezpečné odpady 

a pneumatiky. Svoz bude zajištěn 1 x ročně a 

občané budou odpady předávat přímo řidiči.  

 

 nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, 

barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, 

ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, 

atd. 

 pneumatiky 

Děkujeme za pochopení  

_________________________________________ 
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Územní plán obce Činěves     

 

Milí spoluobčané, 

rádi bychom Vám připomněli, ţe na webových 

stránkách obce www.cineves.cz/rozvoj/uzemni-

plan je formulář, který můţete vyuţít k sepsání 

Vašich připomínek nebo poţadavků k nově 

vznikajícímu územnímu plánu obce Činěves. 

Tento formulář je rovněţ dostupný na obecním 

úřadě, kde Vám jej pomůţe pracovnice OÚ 

vyplnit. 

Děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

K příleţitosti stého zaloţení republiky  

28.10.2018 byly v areálu Sokolovny 

slavnostně vysazeny dvě lípy, jako 

stromy české státnosti. Stromy 

financovali a vysadili členové Sokola a 

spolku Biotop Zásadník. Při této 

příleţitosti téţ proběhl 1. ročník  

Petanquového turnaje za účasti mistra 

republiky v dorostu v této hře.   

 
 

 

Poplatky v roce 2019 
Poplatek za psa: 50,- Kč ročně, u druhého a 

kaţdého dalšího psa 100,- Kč ročně  (datum 

spl. 30.4.2019) 

Poplatek za provoz systému shromaţďování, 

sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů:  za osobu 

500,- Kč, občané s trvalým pobytem, 

rekreační objekt 500,- Kč  (datum spl. 

31.3.2019) 

Svozové známky  na popelnice budou 

vydávány  od 1.2.2019. 

Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod 

Stočné - paušální sazba: 36 m3 * 28,- Kč, tj. 

1008,- Kč/rok. 

 


