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

Zápis č. 26/2013 
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. května 2013 

 
1. Zasedání zahájila v 18,00 hodin starostka obce 
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Přítomni: Jaroslav Janouch, Miroslava Kršňáková, Jana Malá, Marcela Sečová, František 
Sýkora, Zdenka Sýkorová, Jaroslav Vorlíček. 
Omluven: Václav Bittman. 
Neomluven: Miroslava Zajíčková. 
(Přítomno 7 zastupitelů). 

 
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby dnešní zasedání zapisovala Marie Vorlíčková? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zapisovatelkou schválena Marie Vorlíčková. 
 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s tím, aby zápis ze zasedání ověřily František Sýkora a Jaroslav 
Vorlíček? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkorová, Vorlíček  
PROTI: -  
ZDRŽEL SE: Sýkora 
Ověřovatele schváleni František Sýkora a Jaroslav Vorlíček. 
 
3. Schválení programu jednání 
Program: 
1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Námitky proti obsahu zápisu ze zasedání č. 25/2013 z 29. dubna 2013  
5. Zprávy komisí 
6. Žádost o změnu školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení 
7. Delegování zástupce na valnou hromadu VAK Nymburk 
8. Pozemková úprava v k. ú. Činěves 
9. Žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 
10. Různé 
11. Diskuse 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s vyvěšeným programem? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček  
PROTI: -  
ZDRŽEL SE: - 
Vyvěšený program byl odsouhlasen. 
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Miroslava Zajíčková přišla v 18,03 hodin (přítomno 8 zastupitelů). 

 
4. Námitky proti obsahu zápisu č. 25/2013 ze dne 29. dubna 2013  
Nikdo ze zastupitelů nevznesl další připomínku k zápisu č. 25/2013. 
 
Kontrola plnění usnesení č. 24/2013 z 29. dubna 2013: 
Bod č. 4 SPLNĚNO:  snížena prodejní cena vozu Avia – nabídnuto k prodeji 
A) HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s prodejem hasičského vozu Avia za 30.000,- Kč 
Hasičskému sboru Klamoš? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Byl odsouhlasen prodej hasičského vozu Avia za 30.000,- Kč Hasičskému sboru Klamoš. 
 
B) HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s prodejem hasičského vybavení za minimální cenu 2.000,- 
Kč a maximální cenu  5.000,- Kč (viz. soupis který je přílohou č. 1 zápisu 26/13) Hasičskému 
sboru Klamoš? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková  
PROTI: -  
ZDRŽEL SE: Sečová, Sýkora  
Byl odsouhlasen prodej hasičského vybavení za minimální cenu 2.000,- Kč a maximální 
cenu  5.000,- Kč (viz. soupis který je přílohou č. 1 zápisu 26/13) Hasičskému sboru 
Klamoš. 
 
Bod č. 5A SPLNĚNO:  rozpočtové opatření č. 1 
Bod č. 7 SPLNĚNO:   smlouva s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. podepsána 
Bod č. 9A V ŘEŠENÍ:  rekonstrukce obecního úřadu 
Bod č. 9B V ŘEŠENÍ:  energetický audit obecního úřadu, čeká se na projekt 
Bod č. 10 V ŘEŠENÍ:  paspart a manipulační řád Krsovníku, realizace v 7/2013 
Bod č. 13 SPLNĚNO:  navázána spolupráce s firmou Omega solutions a.s. při řešení 

pohledávek 
Bod č. 14A SPLNĚNO:  prominutí poplatku Jiřina Ladrová 
 
Kontrola plnění usnesení č. 23/2013 z 25. března 2013: 
Bod č. 8  SPLNĚO:  podepsána smlouva a dodatek na vytvoření třech míst -VPP 
Bod č. 18 V JEDNÁNÍ: prodej pozemku parc č. 1733 – podklady předány notářce, čeká 

se na termín k podpisu smlouvy 
Bod č. 20 V JEDNÁNÍ: záměr prodeje pozemku parc. č. 1655 – jednání s geodety 
 
Kontrola plnění usnesení č. 22/2013 z 30. ledna 2013: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 21/2012 z 18. prosince 2012: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 20/2012 z 22. listopadu 2012: 
SPLNĚNO.  
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Kontrola plnění usnesení č. 19/2012 z 17. října 2012: 
Bod č. 10 SPLNĚNO:  prodej pozemku O. Hončová - zahájeno řízení s notářkou, čeká 

se na nabývací titul od pozemku  
Bod č. 13 V ŘEŠENÍ:  kanalizace na Městec Králové 
Bod č. 15 V ŘEŠENÍ:  pozemek v lokalitě Zásadník (po p. Boháčkovi) – čeká 

se na zpracovaný geometrický plán 
Bod č. 16 V ŘEŠENÍ:  chodník v Netřebské ulici – anketa, zadání projektu 
C) HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace (vč. geodetické, 
výškopisné a polohopisné zaměření, vypracování projektu pro stavební povelní a zhotovení 
stavby vč. obstarání potřebných podkladů a vyjádření vč. rozpočtu, projednání s vlastníkem 
vodoteče) od Jany Hubalové v celkové částce 50.500,- Kč? 
PRO: Janouch, Malá, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: Kršňáková, Sečová, Sýkora 
 ZDRŽEL SE: - 
Odsouhlaseno zpracování projektové dokumentace (vč. geodetické, výškopisné 
a polohopisné zaměření, vypracování projektu pro stavební povelní a zhotovení stavby 
vč. obstarání potřebných podkladů a vyjádření vč. rozpočtu, projednání s vlastníkem 
vodoteče) od Jany Kubalové v celkové částce 50.500,- Kč. 
 
Bod č. 20 V ŘEŠENÍ:  záměr prodeje pozemku u čp. 160 (p. Boháček) – čeká 

se na geometrický plán 
 
Kontrola plnění usnesení č. 18/2012 z 22. srpna 2012: 
Bod č. 12 V ŘEŠENÍ:  obec Činěves podala trestní oznámení na AC Činěves z důvodu 

podezření z podvodného jednání  
 
Kontrola plnění usnesení č. 17/2012 z 29. června 2012: 
Bod č. 13 NESPLNĚNO:  dotace pro Český zahrádkářský svaz Činěves ve formě kulatin 

na přístřešek – zahrádkáři kulatinu neodebrali, dne 6. května 
2013 oznámil telefonicky předseda ČSZ Ing. František Souček, 
že nemají zájem o kůly. Žádáme o písemné potvrzení 
telefonického rozhovoru. 

 
Kontrola plnění usnesení č. 16/2012 z 23. května 2012: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 15/2012 z 29. března 2012: 
Bod č. 19 ODLOŽEN:  SZIF – dotace špýchar 
Bod č. 33 V ŘEŠENÍ:  prodej vozu AVIA (viz. Kontrola plnění usnesení č. 24/2013 

z 29. dubna 2013: snížení prodejní ceny vozu Avia) 
 
Kontrola plnění usnesení č. 14/2012 z 2. února 2012: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 13/2011 z 27. prosince 2011: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 12/2011 z 28. listopadu 2011: 
Bod č. 16 V ŘEŠENÍ:  zrušení účtů u GE Money bank 
Bod č. 17 V ŘEŠENÍ:  postup rekonstrukce budovy OÚ 
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Kontrola plnění usnesení č. 11/2011 z 18. října 2011: 
SPLNĚNO.  
 
Kontrola plnění usnesení č. 10/2011 z 20. září 2011: 
Bod č. 8 V ŘEŠENÍ:   projektová dokumentace na rekonstrukci OÚ 
Bod č. 18 V ŘEŠENÍ:  příjezdová cesta Lenka Vrbová 
 
Kontrola plnění usnesení č. 9/2011 z 23. srpna 2011: 
Bod č. 15 SPLNĚNO:  zaměření parkoviště u hřbitova  
Bod č. 15 V ŘEŠENÍ:  zaměření Krsovníku  
Bod č. 15 V ŘEŠENÍ:  zaměření hřiště a cesty u rybníka Zásadník  
 
Kontrola plnění usnesení č. 8/2011 z 28. července 2011: (pozn. starosta Zdenka Sýkorová, 
místostarosta Miroslava Zajíčková) 
Bod č. 6 V ŘEŠENÍ:  rekonstrukce budovy špýcharu a přijetí dotace do rozpočtu (viz. 

usnesení č. 15/2012 z 29. března 2012, bod č. 19) 
 
Kontrola plnění usnesení č. 7/2011 z 14. července 2011: 
Bod č. 11 NESPLNĚNO:  mandátní smlouva s Josefem Rovným nebyla podepsána, bylo 

odstoupeno od spolupráce  
 
Kontrola plnění usnesení č. 6/2011 z 30. května 2011: 
Bod č. 2 V ŘEŠENÍ:   podklady ke kanalizačním přípojkám   
 
Kontrola plnění usnesení č. 5/2011 z 24. dubna 2011: 
Bod č. 1 V ŘEŠENÍ:   čtení zápisu po závěru zasedání  
D) HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s revokací bodu č. 1 z usnesení č. 5/11 z 24. dubna 2011 – na 
závěr zasedání zastupitelstva obce bude čten a zkontrolován zápis, na základě kterého bude 
tvořeno usnesení? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: Sečová 
Byla odsouhlasena revokace bodu č. 1 z usnesení č. 5/11 z 24. dubna 2011 - na závěr 
zasedání zastupitelstva obce bude čten a zkontrolován zápis, na základě kterého bude 
tvořeno usnesení. 
 
Bod č. 6 V ŘEŠENÍ:  kolaudační řízení ve věci výstavby 119 kanalizačních přípojek – 

v současné době jednáno s Krajskou správou a údržbou silnic 
z důvodu sepsání smluv na věcných břemen 

Bod č. 7 NESPLNĚNO:  výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace 
na chodník v hlavní ulici a zajistit podklady nutné k podání 
žádosti o dotaci na tuto akci 

Bod č. 10 V ŘEŠENÍ:  prodej přebytečné hasičské techniky – jednání se členy 
hasičských spolků 

Bod č. 16 V ŘEŠENÍ:  podmáčený pozemek naproti domu čp. 283 – v roce 2011 bylo 
jednání za účasti pracovníků firem VIS Hradec Králové a VAK 
Nymburk a.s., pozemek opět mokrý 

Bod č. 20 V ŘEŠENÍ: hmotná odpovědnost rodičů mládeže z klubovny – rodiči 
i dětmi podepsána pouze dohoda o užívání klubovny 
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Kontrola plnění usnesení č. 4/2011 z 6. dubna 2011: 
Bod č. 10 V ŘEŠENÍ:  finanční náročnost obnovy obecní cesty u rybníka Zásadník  
Bod č. 11 V ŘEŠENÍ:  odvodnění pozemku u hřiště vč. předložení cenové kalkulace 

prací – na jaře 2013 bylo jednáno se stavebním odborníkem, 
čeká se na cenovou nabídku 

 
Kontrola plnění usnesení č. 3/2011 z 28. února 2011: 
SPLNĚNO. 
 
Kontrola plnění usnesení č. 2/2010 z 29. prosince 2010: (pozn. starosta Miroslav Keller, 
místostarosta Zdenka Sýkorová) 
Bod č. 10 V ŘEŠENÍ:  finanční náročnost obnovy obecní cesty u rybníka Zásadník  
 
Kontrola plnění usnesení č. 1/2010 z 8. listopadu 2010: (pozn. starosta Miroslav Keller, 
místostarosta Miroslava Zajíčková) 
USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ. 
 
5. Zprávy výborů a komisí 
A. Finanční výbor 
Rozpočtové opatření č. 2. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 2. 
Finanční výbor probírala se mateřská škola, o úpravě půdních prostorů na obecním úřadě. Pan 
Sýkora byl na první schůzi Honebního společenstva Činěves. 
 
B. Kulturní komise 
Na faře proběhlo vítání občánků. V sobotu 1. června 2013 se koná dětský den. 
 
6. Žádost o změnu školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení 
V případě rekonstrukce mateřské školy by se provoz školky přemístil do budovy fary čp. 1. 
Z tohoto důvodu je nutné podat žádost o změnu školského zařízení v rejstříku škol 
a školských zařízení na Krajský úřad Středočeského kraje a doložit vyjádření Krajské 
hygienické stanice. Předběžně již bylo s hygienou jednáno, bude potřeba pouze drobných 
úprav. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s podáním žádosti o změnu školského zařízení v rejstříku škol a 
školských zařízení s účinností od 1. července 2013 z čp. 184 na čp. 1? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Bylo odsouhlaseno podání žádosti o změnu školského zařízení v rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 1. července 2013 z čp. 184 na čp. 1. 
 
7. Valná hromada VAK Nymburk a.s. 
Dne 13. června 2013 se koná valná hromada společnosti VAK Nymburk a.s. 
Pan Knytl: Když nemůže starostka, proč nemůže místostarostka? 
Starostka: Ptala jsem se místostarostky jako první, ale také se jí to nehodí. 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s delegováním pana Františka Sýkory na valnou hromadu 
společnosti VAK Nymburk a.s.? 
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PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: Sýkora 
Odsouhlasen pan František Sýkora jako zástupce obce na valné hromadě společnosti 
VAK Nymburk a.s. 
 
8. Pozemková úprava v k. ú. Činěves  
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Pozemkové úpravy 
jsou účinným nástrojem k oživení a zatraktivnění venkovského prostoru, jsou investicí do 
krajiny, odpovědí na hledání jak napomáhat ochraně životního prostředí.  
Co je pozemková úprava?: 

� nové prostorové a funkční uspořádání pozemků, 
� zcelení nebo rozdělení pozemků tak, aby byly zpřístupněny, 
� uspořádání vlastnických práv a s ním souvisejících břemen,  
� vytyčení hranic katastrálního území a vytvoření přesné a hodnověrné digitální mapy 

katastru nemovitostí. 
Nejzávažnější problémy dnešní zemědělské krajiny: 

� extrémně velké půdní bloky způsobují, mimo zvýšení eroze, též monotónnost krajiny; 
krajina je tak degradována na esteticky nevhodné produkční prostředí, 

� nedostatek ekostabilizačních prvků, jako jsou remízky, mokřady, meze, aleje, 
biokoridory a biocentra, 

� nepřístupnost vlastnických pozemků a nedostatečná průchodnost krajiny – způsobená 
rozoráním bezpočtu polních cest, 

� snižování přirozené úrodnosti půdy v důsledku eroze půdy – v současnosti 
se odhaduje, že zvýšená vodní eroze se vyskytuje na 42 % a větrná na 7,5 % 
zemědělské půdy, 

� znečištění půdy a podzemních vod – především v důsledku chemizace v zemědělství, 
tedy nadměrného používání umělých hnojiv a pesticidů, 

� nepříznivý stav malých vodních toků a nádrží – vede ke snížení schopnosti krajiny 
zabránit nebo alespoň snížit povodňové rozlivy v obcích nebo naopak držet vláhu 
v obdobích sucha, případně zadržet hnojiva a spotřebovat je v místech aplikace, 

� rozdrobenost vlastnických vztahů – běžné je, že jeden vlastník má až několik desítek 
parcel, které spolu nesousedí, 

� nevhodné tvary zemědělských pozemků – příliš úzké parcely nebo parcely s příliš 
ostrými hranami, které neumožňují jejich obdělávání zemědělskou technikou, 

� nedostatek sounáležitosti s krajinou a přírodou v důsledku kolektivizace – násilné 
odtržení od hospodaření na vlastní půdě.  

Jaké jsou cíle pozemkové úpravy: 
� vytváření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy, 
� vytváření podmínek pro zlepšení životního prostředí, 
� ochrana půdního fondu a vody, 
� obnovení struktury krajiny a ekologické stability krajiny, 
� obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě, 
� zatraktivnění krajiny a venkovského prostoru pro obyvatele i návštěvníky. 

Jak se dotkne pozemková úprava občanů?: 
� všichni vlastníci pozemků v katastrálním pozemků jsou účastníky pozemkových úprav 

(mají právo v průběhu řízení podávat námitky a připomínky, s každým účastníkem je 
projednán návrh nového uspořádání, vyslovují souhlas s rozhodnutím se schválením 
pozemkové úpravy, jsou účastníky schvalovacích řízení, tedy mohou podávat 
odvolání), 

� další zúčastněné orgány jsou obec, pozemkový úřad, katastrální úřad a jiné, 



Zápis č. 26/2013 z 29. května 2013  Strana 7 (celkem 11) 

� vlastníci si zvolí ze svého kruhu tzn. sbor zástupců, který po celou dobu pozemkových 
úprav spolupracuje s projektanty, 

� pozemkové úpravy jsou ošetřeny legislativními opatřeními, která definují práva 
a povinnosti účastníků, státních orgánů a zpracovatele (zákon č. 139/2002 Sb. 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, vyhláška 545/2002 Sb. o postupu a 
provádění návrhu pozemkových úprav a další právní předpisy), 

� vlastník nehradí žádné finanční prostředky (ani obec), projekt je plně financován ze 
státních prostředků, zejména ze státního rozpočtu a z Pozemkového fondu ČR a dále 
z dotačních programů jednotlivých ministerstev a nemalá část je financována 
z dotačních programů EU, 

� všechna nově projektovaná a realizovaná společná zařízení (cesty, mostky, 
protipovodňová a protierozní opatření apod.) jsou navrhnuta na obecní nebo státní 
půdě. 

� Pozemková úprava proběhla např. v obci Netřebice, běží v Úmyslovicích, na Ostrově, 
v Koutech, vyřizují ji Velenice a Podmoky.  

� Katastrální mapa před pozemkovou úpravou a po ní s vyznačením jednoho vlastníka je 
přílohou č. 2 k tomuto zápisu.  

HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s připojením obce Činěves k žádosti o provedení komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Činěves a jednání s ostatními vlastníky pozemků k připojení 
k žádosti o komplexní pozemkové úpravy? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s připojením obce Činěves k žádosti o provedení komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Činěves a jednání s ostatními vlastníky pozemků k připojení 
k žádosti o komplexní pozemkové úpravy. 
 
Obec Velenice požádala obec Činěves o souhlas s provedením pozemkové úpravy 
na pozemky ve vlastnictví obce Činěves v k. ú. Velenice vedené na listu vlastnictví č. 297: 
parc. č.  výměra v m2 
562 8.865 
564 13.498 
565 432 
 --------------------- 
 22.795, tj. 2,2 ha 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s připojením obce Činěves k žádosti obce Velenice o provedení 
komplexní pozemkové úpravy – pozemky vedené na LV č. 297?  
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s připojením obce Činěves k žádosti obce Velenice o provedení 
komplexní pozemkové úpravy – pozemky vedené na LV č. 297. 
 
9. Žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 
A. Žádost č.j. Čin/187/2013 ze 27. března 2013 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/205/2013 ze dne 8. dubna 2013? 
PRO: Janouch, Malá, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: Kršňáková, Sečová 
Zastupitelstvo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/205/2013 ze dne 8. dubna 2013. 
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B. Žádost č.j. Čin/282/2013 ze 14. května 2013 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/282/2013 ze dne 22. května 2013? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/282/2013 ze dne 22. května 2013. 
 
C. Žádost č.j. Čin/284/2013 ze 15. května 2013 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/284/2013 ze dne 22. května 2013? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/284/2013 ze dne 22. května 2013. 
 
D. Žádost č.j. Čin/285/2013 ze 15. května 2013 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/285/2013 ze dne 22. května 2013? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkora, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s odpovědí č. j. Čin/285/2013 ze dne 22. května 2013. 
  
Diskuze občanů a zastupitelů.  
 
10. Různé 
A. Převod vyřazených židlí z majetku obce do sokolovny 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s bezúplatným převodem vyřazených židlí z majetku obce do 
sokolovny v Činěvsi, odvezou se do sokolovny až po její rekonstrukci? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: Sýkora 
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem vyřazených židlí z majetku obce 
do sokolovny v Činěvsi, odvezou se do sokolovny až po její rekonstrukci. 
 
B. Roční účetní závěrka 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s roční účetní závěrkou za rok 2012? 
PRO: Janouch, Kršňáková, Malá, Sečová, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: - 
ZDRŽEL SE: Sýkora 
Zastupitelstvo souhlasí s roční účetní závěrkou za rok 2012. 
 
C. Přezkoumání hospodaření obce Činěves za rok 2012 
Dne 23. května 2013 provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje přezkoumání 
hospodaření obce Činěves za rok 2012. 
Závěr: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku uvedených pod 
písmenem C, § 10, odstavec 3, písmena b, zákona 420/2004 Sb. Územní celek nevytvořil 
analytické účty případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek 
zatížený věcným břemenem.  
Nedostatek byl odstraněn 23. května 2013 dokladem č. 100024: 2x věcné břemeno bylo 
přeúčtováno z 031 0500 na 031 0501. 
Zastupitelstvo bere na vědomí přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a nápravu 
nalezeného nedostatku. 
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D. Ověření zjednodušené dokumentace paspart stavby rodinný dům čp. 21 v Činěvsi + 
sklad – Jiří Svoboda 
Zastupitelstvo bere na vědomí Ověření zjednodušené dokumentace paspart stavby 
rodinný dům čp. 21 v Činěvsi + sklad – Jiří Svoboda. 
 
E. Oznámení – zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání pekárna  Činěves 
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení – zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 
pekárna Činěves.  
 
F. Rozhodnutí – stavební povolení pro stavbu 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí – stavba dráhy trať odb. Obora – Chlumec 
nad Cidlinou „Sanace tělesa železničního spodku v km 5,264 – 5,700.“  
 
G. Oprava veřejného rozhlasu 
HLASOVÁNÍ: Kdo souhlasí s opravou veřejného rozhlasu za částku 105.040,- Kč od firmy 
Medios – MK s.r.o. + další výměna amplionů? 
PRO: Janouch, Malá, Sýkorová, Vorlíček, Zajíčková 
PROTI: Kršňáková, Sečová, Sýkora 
ZDRŽEL SE: - 
Zastupitelstvo souhlasí s opravou veřejného rozhlasu za částku 105.040,- Kč od firmy 
Medios – MK s.r.o. + další výměna amplionů. 
 
11. Diskuze 
Pan Souček: Dotaz k retenční nádrži, k Honebnímu společenstvu Činěves na pana Sýkoru. 
Nechce slyšet odpověď. 
Pan Knytl: Ohledně zápisů – chybí podstatné věci.  
Pan Sýkora: Zasedání správní rady Nadačního fondu Františka Lukeše a seznámení s výroční 
zprávou za rok 2012. 
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Františka Lukeše 
za rok 2012. 
 
12. Závěr 
Zasedání ukončeno v 19,05 hodin. 
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Usnesení č. 25/2013 
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. května 2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. zapisovatelka - Marie Vorlíčková. 

ověřovatele zápisu – František Sýkora a Jaroslav Vorlíček. 
3. vyvěšený program. 
4. A prodej hasičského vozu Avia za 30.000,- Kč Hasičskému sboru Klamoš 
4. B prodej hasičského vybavení za minimální cenu 2.000,- Kč a maximální cenu  5.000,- 

Kč (viz. soupis který je přílohou č. 1 zápisu 26/13) Hasičskému sboru Klamoš 
4. C zpracování projektové dokumentace na chodník (vč. geodetické, výškopisné 

a polohopisné zaměření, vypracování projektu pro stavební povelní a zhotovení stavby 
vč. obstarání potřebných podkladů a vyjádření vč. rozpočtu, projednání s vlastníkem 
vodoteče) od Jany Hubalové v celkové částce 50.500,- Kč 

5. rozpočtové opatření č. 2 
6. podání žádosti o změnu školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. července 2013 z čp. 184 na čp. 1 
7. Františka Sýkoru jako zástupce obce na valné hromadě společnosti VAK Nymburk 

a.s., která se koná 13. června 2013 
8. A připojení obce Činěves k žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav v k. ú. 

Činěves a jednání s ostatními vlastníky pozemků k připojení k žádosti o komplexní 
pozemkové úpravy 

8. B připojení obce Činěves k žádosti obce Velenice o provedení komplexní pozemkové 
úpravy – pozemky vedené na LV č. 297 

9. A odpověď č. j. Čin/205/2013 ze dne 8. dubna 2013 
9. B odpověď č. j. Čin/282/2013 ze dne 22. května 2013 
9. C odpověď č. j. Čin/284/2013 ze dne 22. května 2013 
9. D odpověď č. j. Čin/285/2013 ze dne 22. května 2013 
10. A bezúplatný převod vyřazených židlí z majetku obce do sokolovny v Činěvsi, odvezou 

se do sokolovny až po její rekonstrukci 
10. B roční účetní závěrku za rok 2012 
10. G opravu veřejného rozhlasu za částku 105.040,- Kč od firmy Medios – MK s.r.o. + další 

výměnu amplionů 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
4. D bod č. 1 z usnesení č. 5/11 z 24. dubna 2011 - na závěr zasedání zastupitelstva obce 

bude čten a zkontrolován zápis, na základě kterého bude tvořeno usnesení 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
10. C přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a nápravu nalezeného nedostatku 
10. D ověření zjednodušené dokumentace paspart stavby rodinný dům čp. 21 + sklad – Jiří 

Svoboda 
10. E oznámení – zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání pekárna Činěves 
10. F rozhodnutí – stavba dráhy trať odb. Obora – Chlumec nad Cidlinou „Sanace tělesa 

železničního spodku v km 5,264 – 5,700“ 
11. vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Františka Lukeše za rok 2012 
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V Činěvsi dne 29. května 2013 

………………………………… ………….…………………………… 
 Zdenka Sýkorová – starosta Miroslava Zajíčková, místostarostka 

Zápis ověřili: 

…………………………………..    ………………………………… 
 František Sýkora Jaroslav Vorlíček  
 


