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ČČII NNĚĚVVEESSKK ÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
Číslo: 6/2015 

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

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Zastupitelstvo se konalo 22. 6. od 17 hodin: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
o ověřovatelé zápisu – F. Sýkora, K. Šlechta; 
o zapisovatelka zápisu – M. Vorlíčková 
o program 
o rozpočtové opatření 
o nákup multifunkčního zařízení za celkovou cenu 

41.990,- Kč + DPH 
o odstranění stololavice z části pozemku par. 

č. 1599/8 v k.ú. Činěves v termínu do 10. 7. 2015 
a nebyla zřizovaná, než dojde k dohodě mezi p. K. 
a p. Z. 

o odborný zástupce ČOV a kanalizace Činěves 
Ing. J. Borecký, dohoda o provedení práce bude 
uzavřena od 1. 7. 2015, odměna 1.500,- Kč 
hrubého/měsíc 

o dohoda o spolupráci v údržbě vodních ploch 
a okolí rybníků s Občanským sdružením 
Zásadník, IČO: 26542048, od 1. 7. 2015, 
podpisem dohody pověřují starostku obce 

o provedení demolice + nakládka materiálu z domu 
čp. 190 v Činěvsi za cenu 10.000,- Kč; cenu 
za odvoz a uložení na recyklačním středisku 
Šumbor – Netřebice 180,- Kč/t (ceny jsou 
uvedeny bez DPH) firmou Šumbor spol. s r.o.; 

o provedení demolice + nakládka materiálu z domu 
čp. 69 v Činěvsi za cenu 10.000,- Kč; cena 
za odvoz a uložení na recyklačním středisku 
Šumbor – Netřebice 180,- Kč/t (ceny jsou 
uvedeny bez DPH) firmou Šumbor spol. s r.o. 

o J. Školník – STYLSTAV s.r.o. - dodavatel prací 
na akci “Chodník k autobusové zastávce 
podél silnice II/330 a III/330 v Činěvsi“ 
za celkovou cenu 258.285,- Kč 

o nákup materiálu a zhotovení zábradlí okolo 
fotbalového hřiště za cenu 20.000,- Kč 

o směrnice obce Činěves č. 1/2015 o poskytování 
darů z rozpočtu obce 

o směrnice obce Činěves č. 2/2015 označování 
budov čísly 

o směrnice obce Činěves č. 3/2015 schvalování 
účetních závěrek zřízených příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
o záměr prodeje části pozemku par. č. 1599/8 v k.ú. 

Činěves za účelem umístění stololavice u čp. 157 
v Činěvsi; 

 
o záměr pronájmu části pozemku par. č. 1599/8 

v k.ú. Činěves za účelem umístění stololavice 
u čp. 157 v Činěvsi; 

o posunutí stololavice z části pozemku par. 
č. 1599/8 v k.ú. Činěves na silniční pozemek par. 
č. 1614/1 v k.ú. Činěves, který je v majetku 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje 

o záměr pronájmu části pozemku par. č. 1601/3 
v k.ú. Činěves   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
o 30. 6. - druhý termín na podání žádostí na podporu 

občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit 
občanů a zájmových organizací  

o kontrola plnění usnesení 
o informace stavebně-provozní komise: 

� připravuje se výměna oken v klubu důchodců,  
� výběrové řízení na chodník u kovárny, 
� vykopaný příkop pod bývalým obecním 

úřadem čp. 85,  
� oprava fasády na stodole na faře,  
� na ČOV byly opraveny čerpadla,  
� srovnání terénu u křížků, 
� instalování lavičky u křížku na Úmyslovice 

a kolostavu na faře, 
� probíhá neustálá údržba veřejné zeleně 

a úklidu obce, 
� odvoz elektro odpadu ze sběrného dvora, 
� objednávka opravy spínacích bodů 

na veřejném osvětlení, 
� objednávka opravy sloupů veřejného rozhlasu 

na spodní ulici, 
� výběrové řízení na demolici domu čp. 190 

a sousedního domu čp. 69, 
� úklid půdy ve stodole na faře, 
� nová elektroinstalace na 3 chatkách u rybníka 

Zásadník – připraveno na revizi, 
� revize elektrického zabezpečovacího systém 

(EZS) na OÚ, revize EZS a elektronického 
požárního systém (EPS) na faře + doplnění 
čidel EPS v horním patře fary, revize a oprava 
EPS v KD 

o informace kulturní komise: 
� 4. 7. výstava Cesta po Borneu ve spolupráci 

s F. Sýkorou a H. Vorlíčkovou 
� 5. 7. koncert v kostele 

o 10. 6. kontrola z Krajské hygienické stanice 
na ubytovacích zařízeních obce – fara a chaty 
u rybníka Zásadník, kontrola proběhla bez závad 
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o podána žádost o dotaci na restaurování sochy 
“Panenky” na návsi v Činěvsi – Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, podprogram 117D81500 

o doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
od Ministerstva životního prostředí na výsadbu 
aleje ve Skále (par. č. 1585/19 v k.ú. Činěves) 
za celkovou částku 85.063,- Kč 

o 17. 6. proběhla schůzka s Ing. Pleskačem, 
ředitelem Povodí Labe s.p., v návaznosti na 
zamítnutí žádosti o pročištění průtočného profilu; 
Povodí Labe s.p. bude i nadále vyvíjet tlak 
na Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy 
a životního prostředí, aby povolil vyčištění toku 
(jedná se o struhu v Podvázku) 

o dokumenty z úřadů: 
� Městský úřad Poděbrady: 

- pozvánka k ústnímu jednání 25. 6. 2015 
ve 13 hodin – vyjádření k projektu oprava 
hřbitovní zdi (č.j. 0021507/SC/2015/JKr 
z 8. 6. 2015) 

- rozhodnutí dočasné odnětí pozemku plnícího 
funkci lesa (č.j. 0016137/DZZ/2015/SCE 
z 4. 6. 2015) 

� Městský úřad Nymburk: 
- rozhodnutí – povolení odlovu nutrie říční (č.j. 

100/23467/2015/KRA z 19. 5. 2015) 
� Městský úřad Městec Králové: 

- zahájení kolaudačního řízení a pozvání 
k místnímu šetření – stavební úpravy 
hospodářské budovy u RD č.p. 156 + oprava 
střechy (č.j. 02795/15/Výst/VITA z 1. 6. 
2015) 

- výzva k účasti na závěrečné kontrolní 
prohlídce – kabelová smyčka NN pro č.p. 62 
(č.j. 02394/14/Výst/VITA z 11. 5. 2015) 

- kolaudační souhlas kabelová smyčka NN pro 
č.p. 62 (č.j. 02822/15/Výst/VITA z 3. 6. 2015) 

- územní souhlas – krytá terasa u RD č.p. 287 
v Činěvsi (č.j. 02970/15/Výst/VITA 
z 16. 6. 2015) 

- rozhodnutí č. 110 kolaudační rozhodnutí – 
přístavba rodinného domu, stavební úpravy 
hospodářské budovy u RD č.p. 156 v Činěvsi 
(č.j. 03086/15/Výst/VITA z 17. 6. 2015) 

- ověření zjednodušené dokumentace rodinný 
dům č.p. 282 v Činěvsi (č.j. 
02984/15/Výst/VITA z 18. 6. 2015) 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
o bod č. 10 z usnesení č. 4/2014 ze dne 6. 4. 2011 – 

finanční náročnost obnovy cesty u rybníka 
Zásadník 

o revokuje část bodu 8 z usnesení č.j. 7/2015 ze dne 
28. 4. 2015: 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 

Zastupitelstvo obce odkládá: 
o stanovením ceny za manipulaci kontejneru 100,- 

Kč (tj. přistavení a naložení), doprava do 20 km 
á 400,- Kč, doprava nad 20 km za každý další 
započatý km cena 25,- Kč/km, ceny jsou uvedeny 
včetně DPH 

Zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení: 
o stololavice byla odstraněna z části pozemku par. 

č. 1599/8 v k.ú. Činěves v termínu do 30. 6. 2015 

PŘIPRAVUJE SE 
o každých 14 dnů od 14 hodin Šikovné ruce 

v klubu důchodců, 
o Rožďalovické letní slavnosti v sobotu 18. 7. 

od 12,30 hodin areál FS Trnavan Rožďalovice, 
o 5. ročník akce Setkání sběratelů historických 

vozidel v sobotu 8. 8. v areálu fary (Nadační fond 
F. Lukeše), 

o v sobotu 15. 8. od 18 hodin charitativní koncert 
Bohuše Matuše v kostele ve Velenicích (vstupné 
dobrovolné – výtěžek bude určen na opravu 
varhan), 

o v sobotu 29. 8. ukončení prázdnin, cyklistický 
závod pro děti i dospělé – start a cíl 
na fotbalovém hřišti (přesný čas bude upřesněn). 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ  
o každých 14 dnů šikovné ruce, 
o vyřazení předškoláků 11. 6., 
o Pocta statečným Senice  20. 6., 
o slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 

v pátek 26. 6. (MZŠ Dymokury), 
o 26. 6. fotbalové utkání (AC Činěves), 
o koncert Lenky Filipové v kostele sv. Havla 

v Rožďalovicích 27. 6., 
o kulturní den „Rožďalovice nám“ v sobotu 27. 6. 

(město Rožďalovice), 
o 27. 6. Škodovy Velenice 2015 – koncert Ireny 

Budweiserové a vystoupení pěveckého sboru 
Velehlas, 

o 1. 7. společenský klub Šmejdi mění taktiku!, 
o 4. 7. vítání občánků, 
o 4. a 5. 7. výstava fotografií z cest, 
o 5. 7. koncert v kostele sv. Václava v Činěvsi. 

INFORMACE OBECNÍHO Ú ŘADU 
Obecní úřad bude z důvodu dovolené uzavřen 
v termínu 27. – 31. 7.  
Na OÚ stále sbíráme víčka pro Žanetku. 
Obec Činěves nabízí k prodeji použitý klavír - 
křídlo. Křídlo je ve špatném stavu, možno použít 
na náhradní díly. 
Byla očištěna socha Jana Nepomuckého u OÚ. 
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OZNÁMENÍ MUDR. DOLEŽEL 
MUDr. Doležel bude v Činěvsi ordinovat 9. 9. 

ŽÁDOST - ZBYTKY VLNY 
Klub Šikovných rukou z Činěvse se obrací na občany, 
kteří mají nepotřebné zbytky vlny, aby je darovali 
pro charitativní ú čely na obecní úřad v Činěvsi. 
Zbytky budou použity na pletení dek, čepic atd., které 
budou věnovány do sirotčince v africkém Benninu.  
Celá akce je organizována republikovou organizací 
"Šikovné ruce pomoci...". K ní se hlásí a spolupracuje 
s ní i náš obecní klub Šikovných rukou. Zásoby vlny 
členek z našeho místního klubu jsou již téměř 
vyčerpané první akcí, kdy ženy upletly 4 deky, 12 
čepic, 50 párů návleků a 6 párů ponožek.  

PÍSMENKA Z KRONIKY…  
Ani jediná plodina tohoto období sklizňově nevyšla 
a navíc nedostatek krmiv postihl i tržby živočišné 
výroby. Ke všem těmto nepříznivým vlivům přistoupil 
ještě fakt, že stát vypsal daně po tři roky před tím 
zadržované. Zajímavou novinkou v životě našich 
předků se stalo zavedení starobního pojištění. 
Pojišťovací finanční příspěvek se platil podle výše 
mzdy (asi 30 Kč), polovinu zaměstnavatel a polovinu 
zaměstnanec. Zaměstnanci nebyli většinou ochotni 
si pojištění platit, protože hranice odchodu na 
odpočinek v podobě dožití 65 let se zdála každému 
málo dostupnou. Pro zajímavost můžeme 
připomenout, že měsíční plat kočího nebo služky byl 
asi 200 Kč. S rozvojem místního stavebního ruchu 
dochází též k nárůstu výroby ve zdejší cihelně (1,000 
cihel za 330 Kč). Přechodně slušný zájem o pracovní 
sílu umožňuje zaměstnanému dělníku stavbu menšího 
domku. 
Chov ryb v rybníku Zásadníku je pronajat Velkostatku 
Dymokury. Katastrofální sklizeň v roce 1926 zhojila 
úrodnost příznivého roku 1927. Pro bližší představu 
tehdejšího života v naší obci poslouží následující malý 
statistický výkaz. V Činěvsi pracují 2 pekaři, 
7 obchodů se smíšeným zbožím, 5 obchodníků 
s máslem a vejci, 2 řezníci, 2 obuvníci, 2 krejčí, 
1 strojník, 2 kováři, 2 truhláři, 1 sedlář, 1 kolář, 
1 klempíř, 2 holiči a 6 hostinců. 22 rodin obce 
nevlastnilo žádný pozemek (dělníci, obchodníci, 
učitelé). 99 rodin hospodařilo na najatých polích, 

jednalo se o  provozování vedlejšího zaměstnání. 
62 rodin vlastnilo pozemky v rozloze 1 – 5 korců. 
44 rodin hospodařilo a vlastnilo pozemky v rozloze 
5 – 20 korců. 33 rodin mělo vlastní pozemky 
s rozlohou 20 – 50 korců. 19 vlastníkům náležela 
rozloha 50 korců. V roce 1927 se také volilo 
do obecního zastupitelstva, nejúspěšnější politickou 
stranou v obci se stali agrárníci (8 členů obecního 
zastupitelství a starosta J. Kubálek), do popředí 
vystupují poprvé sociální demokraté (5 hlasů). 
Stejného roku začíná historie zdejší sokolovny, k její 
stavbě byl původně podán návrh 11. ledna 1919, který 
vyslovil F. Souček. Novým návrhem J. Kubálka je 
zřízen fond pro stavbu tělocvičny se základním 
vkladem 12 000 Kč (3. 7. 1924). Později v roce 1925 
žádá Sokol o cvičiště u Bártových (pouťové 
prostranství), obec žádost zamítá a přiděluje pozemek 
u školy, tot místo zase odmítá Sokol. Nakonec bylo 
pro území letního cvičiště vybráno území polí 
p. Vrbenské a p. Holana v rozloze 2 884 m2. Jednota 
Sokol Činěves požádala Státní pozemkový ústav 
v Praze o přidělení 1 ha půdy od parcelovaného dvora 
Šumbora a přidělený pozemek s uvedenými majiteli 
vyměnila za předtím vybrané území. Jak složité byly 
zákulisní boje dokumentuje hlasování o pozemku 
letního cvičiště, 14 členů hlasovalo pro a 11 proti. 
První stavební akcí Sokola se v roce 1925 stalo 
oplocení cvičiště, které provedl tesař p. Cepek.  
V dalším průběhu období je zadán projekt stavby 
sokolovny Ing. Strakovi do Nymburka. Zároveň je 
požádána obec o darování stavebního kamene a cihel. 
Konečně 10. dubna 1927 je učiněno definitivní 
rozhodnutí o stavbě sokolovny. (pokračování příště) 
Sepsáno kronikářem F. Sýkorou 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
Od minulého vydání zpravodaje byly na obecní úřad 
doručena jedna žádost dle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím: zaměření cesty + 
objednávka na vytyčení + příspěvek OS 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. 6. 
Běžný účet KB hlavní činnost 1 738 848,44 Kč          
Běžný účet KB vedlejší činnost 46 820,70 Kč               
Běžný účet ČNB hlavní činnost 2 015 909,29 Kč          
Běžný účet ČS hlavní činnost 282 611,36 Kč             
Úvěrový účet ČS 1 746 600,00 Kč-          
Pokladna hlavní činnost 35 769,00 Kč               
Pokladna vedlejší činnost 40 888,00 Kč                
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KNIHOVNA 
V letošním roce byl rozšířen fond knih v místní knihovně o těchto 46 knih: 

název knihy autor název knihy autor
Broučci Jan Karafiát Naivní mrcha Jackie Collins
Dáma z obrazu Susan Johnson Najdu si tě Lisa Kleypas
Druhá knížka dědečka Večerníčka Zuzana Nemčíková Nedovolím ti odejít Lenka Teremová
Fotbalové hvězdy 2014 - Neobyčejný ženich Gayle Callen
Hvězdy NHL 2014 - O čem dáma sní Victoria Alexander
Idelání muž Julie Garwood Oheň a déšť Elizabeth Lowell
Jack a fazole, Sněhurka, Popelka Ed McBain Osudové ženy Jindřicha VIII Kelly Hart
Její výsost Ann O´Brien Ozvěna noci Candice Proctor
Kacíř Carlo A. Martigli Poslední bere vše Luboš Y. Koláček

Kdo tě hlídá Mary Higgins Clark Poslední královna
Christopher W. 
Gortner

Kouzlo podzimu Lisa Kleypas Prstýnek z levandule Lenka Teremová
Královnin nápadník Hana Whitton Příběhy z Českých dějin -
Královský dar Julie Garwood Sen v bílém Nora Robertsová
Království pohádek - Smaragdové objetí Shannon Drake
Krása přináší smrt Mary Higgins Clark Soukromé hry James Patterson
Krok do neznáma Elizabeth Lowell Šeptání v dešti Radka Zadinová
Místo v mém srdci Jane Green Ta holka se snad zbláznila -
Mistrovská hra Sidney Sheldon Tajná láska Lisa Kleypas
Mladí muži v ráži Luděk Stínil Unesli nám dcerku Věra Řeháčková
Moderní historie světa 20. století Simon Adams Útěky tam a zase zpátky Lenka Teremová
Musíš mě zachránit Luděk Stínil Zákon přitažlivosti Nora Robertsová
Na růžích ustláno Nora Robertsová Zmatek v srdci Elizabeth Lowell
Náhodný hřích Susan Johnson Ztracená oáza Elizabeth Peters

 

FAKTURY DORU ČENÉ V 6/2015
VEDLEJŠÍ ČINNOST
částka v Kč poznámka

2 340,00Analýza vzorku č. 2738-2740.
44 275,00Odvoz kalu z ČOV.

HLAVNÍ ČINNOST
484,00 Připojení internetu OÚ a knihovna.
674,38 Kvalifikovaný a komerční certifikát Vorlíčková.

15 299,09 PHM 5/2015.
2 426,00 Periodická kontrola stomatologická souprava a kompresor.
5 000,00 Provoz veřejného osvětlení 5/2015.
1 326,00 Zpracování bioodpadu.
4 043,00 Práce v lesní výrobě.
7 018,00 Vystoupení Šílený klaun 6. 6. 2015 - dětský den.

967,00 6x kniha na vyřazení předškoláků.
3 025,00 5x černá popelnice á 120 l.
1 331,00 Roční udržovací poplatek ROB.

16 662,00 Revize EZS a EPS: OÚ, fara, KD (doplnění fara a výměna KD).
1 826,69 Telefony 5/2015.

31 674,00 Elektromontážní práce na 3x chatka.
1 370,00 Prezentace fary na echalupy.cz do 27.6.2016.

193,00 4x pamětní list, 10x pozvánka - vítání občánků.
1 049,00 Rozbor vody sociální zařízení u rybníka Zásadník.
1 166,00 Toner do tiskárny Canon.
1 126,75 3x páska do štítkovače.
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NABÍDKA NÁDOB NA SEPAROVÁNÍ ODPADU V DOMÁCNOSTI  
 
Na obecním úřadě přijímáme objednávky na nádoby na separování odpadu v domácnostech. 
 
1. Nerezová nádoba se třemi oddělenými  koši s nášlapem pro hygienické 
otevírání, objem 36 L (3 x 12 L):  
Cena: 2 800,-Kč bez DPH 

2. Štosovatelné nádoby na separaci s odklopným víkem, objem 45 L 
Cena: 478,-Kč bez DPH

 
 

 
 
 

 
3. Tašky na tříděný odpad z pevného vymyvatelného materiálu, suchými zipy lze 
přidělat k sobě pro lepší stabilitu, objem 20 L. Cena: 150,-Kč bez DPH 
 
 

4. Štosovatelné nádoby s odklopným víkem, objem 25 L 
Cena: 667,-Kč bez DPH/ks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Odpadový koš TRIO, objem 40 L (2 x 14L + 1 x 6L): 
Cena: 1 090,-Kč bez DPH 
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