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IČ: 00239046 
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Vydavatel nezodpovídá za obsah zveřejněných článků. 

 

 

 
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 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Zastupitelstvo se konalo dne 11.2.2019 a 6.3.2019 

 

USNESENÍ Č. 3/2019 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO: 

 

1A Ověřovatelé zápisu paní Václavu Knapovou a 

pana Václava Bittmana 

1B Zapisovatelku paní Alenu Řehákovou 

2 Doplněný program, jak byl přednesen 

4A Rozpočtové opatření č. 1. dle přílohy 

4C Plán kulturních akcí v obci Činěves na rok 2019 

dle přílohy č. 3.  

5 Uzavření smlouvy kupní s panem J.S. na pozemek 

p.č. 1605/3  jiná pl. v k.ú Činěves, vzniklým na 

základě geometrického plánu č. 451-57/2018 

z pozemku p.č. 1605/1 ost. pl. Cena stanovena na 

34 520,- Kč dle znaleckého posudku č. 

7171/211/18z ze dne 14.11.2018). Podpisem 

smlouvy sepsanou u notářky pověřuje starostku 

obce. Náklady na sepsání smlouvy kupní hradí 

kupující.  

Střednědobý výhled rozpočtu obce Činěves na roky 

2019-2021 dle přílohy. 

6 Uzavření smlouvy kupní s panem M. K. a paní L. 

K. na pozemek p.č. 259/6 – ostatní plocha, 

komunikace o výměře 42m2 v k.ú. Činěves za cenu 

4150,- Kč (dle znaleckého posudku č. 7171/211/18 

ze dne 14.11.2018). Podpisem smlouvy sepsanou u 

notářky pověřuje starostku obce. Náklady na 

sepsání smlouvy kupní hradí kupující.  

7A Podání ţádosti o dotaci z dotačního programu 

MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na 

projekt „Rozšíření dětského hřiště“ . 

7B Podání ţádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy 

místních komunikací, pro projekt    „Obnova 

místních komunikací v obci Činěves“.  

7C Podání ţádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova, 

dotační titul 117d8210 C Podpora obnovy staveb a 

zařízení dopravní infrastruktury, pro projekt „ 

Parkoviště u MŠ v obci Činěves“.    

7D Podání ţádosti o dotaci v rámci programu 

Operačního programu Ţivotního prostředí (OPŢP), 

v oblasti podpory 3.2 – Zvýšit podíl materiálového 

a energetického vyuţití odpadů na akci „Pořízení 

kontejnerů na bioodpad a popelnic na tříděný odpad 

v obci Činěves“ a smlouvu na zpracování ţádosti o 

dotaci, projektové studie dodávek a analýzy 

potenciálu tvorby odpadů s firmou Dotace snadno 

s.r.o.  

8 Záměr pronájmu bytu na faře.  

9 Odloţení bodu č. 9 odkup pozemků p.č. 113/1, 

p.č. 78/1, p. č. 114/1 od spol. GPO na nejbliţší 

moţný termín zasedání 

10 Odbahnění rybníka Zásadníka p.č. 154/4 a 

následně učinit kroky vedoucí k podání ţádosti o 

dotaci.  

11A Prodej sterilizátoru HS 62A MUDr. K J za 

částku 5000,- Kč.  
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11C Strategický plán obce Činěves na roky 2019 – 

2023. 

11E Místo pro přijímání prohlášení o uzavření 

manţelství: areál fary čp. 1, den a úřední hodiny pro 

přijímání prohlášení o uzavření manţelství: pátek a 

sobota v době od 10 do 16 hod. Seznam osob 

oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření 

manţelství: starostka obce, místostarostka obce 

s pověřením zastupitelstva obce Činěves.   

 

USNESENÍ Č. 4/2019 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO: 

1A Ověřovatelé zápisu paní Mgr. Zuzana 

Sýkorovou a pana Karla Seče 

1B Zapisovatelku paní Alenu Řehákovou 

2 Doplněný program, jak byl přednesen 

4A Uzavření dohody o provedení práce s panem K 

S na obsluhu ČOV ve výši 5 000,- 

Kč/hrubého/měsíc.  

4B Podání ţádosti o dotaci o podporu v rámci 

výzvy OPZ – Rodina a práce v rovnováze II. č. 

693/03_16_047/CLLD_16_02_102 na zřízení 

Činěveského klubu pro školáky ve 2NP v budově 

OÚ.     

5C Všeobecná pravidla pro rybolov na rybníce 

Zásadník a přilehlé retenční nádrţi pro rok 2019 

v upraveném znění.  

5D Plán práce RSZČ na rok 2019, veškeré práce 

budou předem konzultovány a schváleny 

hospodářem a vedením obce Činěves 

7A Rybářský řád platný na rybníce Zásadník a 

přilehlé retenční nádrţi po úpravách, vnadění pouze 

ze břehu rybníka Zásadníka pomocí krmítek a amur 

bílý zrušena vrchní míra. 

7B Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje 

Rybářský řád platný pro hosty –v reţimu chyť a 

pusť  rybník Zásadník. 

8B Vyuţití prostorů v 2NP v budově obecního 

úřadu za účelem cvičení pro dospělé a děti od 

1.4.2019 

 

 

ŢÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
 

Od minulého vydání zpravodaje byly na obecní úřad 

doručeno 9 ţádosti dle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím:  

 

68 13.2.19 Činnost býv. kronikáře 

69 13.2.19 Spotřeba vody 

70 13.2.19 Inv. seznamy 

71 14.2.19 Vyhodnocení akcí 

72 14.2.19 Příjmy od HS 

73 14.2.19 MS - pole 

79 18.2.19 Broţura 

80 18.2.19 Trampolíny 

81 18.2.19 Zápisy FV 

 

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 28.2.2019 

Běžný účet KB hlavní činnost 3 912 841,62 Kč

Běžný účet KB vedlejší činnost 36 899,13 Kč

Běžný účet ČNB hlavní činnost 3 521 380,73 Kč

Běžný účet ČS hlavní činnost 1 037 099,99 Kč      

FAKTURY DORUČENÉ  
 

Hlavní činnost 
200001   5 875,00 kancelářské potřeby oú 

200002   3 833,00 tonery 

200003 Z 1 452,00 
záloha webhostingový prostor 

cineves.cz 

200004   1 401,72 telefony 

200005   92 918,00 likvidace komunálního odpadu 

200006   27 094,00 likvidace papíru, skla, plastů 

200007   1 797,00 demontáţ vánoční výzdoby 

200008   3 983,00 výměna svítidla veř. osvětlení 

200009   24 849,00 Pojistné Peugeot Boxer 

200010   1 300,00 školení ochrana rostlin 

200011   430,00 Rozpočtová skladba 

200012   4 041,00 montáţ vánoční výzdoby 

200013 z 33 356,00 záloha koberec 

200014   484,00 internet 

200015   3 235,30 PHM 

200016   9 680,00 účetní práce 

200017   5 000,00 veřejné osvětlení 

200018   3 454,00 ESET prodlouţení 

200019   1 331,00 pojistné traktor 

200020   919,00 pojistné valník 

200021 z 7 260,00 
Rozšíření sl. portálu zadavatele 

uveřejňování www 

200022   1 631,96 telefony 

200023 Z 3 518,00 členský příspěvek SMS 

200024   3 600,00 rozpočet KD 

200025   0,00 koberec oú 

200026   5 417,17 roční uzávěrka Gordic 

200027   0,00 portál zadavatele uveřejňování 

200028   39 600,00 pokládka dlaţby oú 

200029   325,00 Geometrický plán 451-57/2018 

200030   484,00 internet 
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Vedlejší činnost 
300001   14 875,00 vývoz kalů 

300002   2 963,00 analýza vzorků 

300003   75 526,00 
oprava sond, výměna 

míchadla 

300004   5 697,00 čištění kanalizace 

300005   2 963,00 analýza vzorků 

 

_________________________________________ 

KULTURA V OBCI 
 

Dne 9.2.2019 proběhla v Klubu důchodců schůzka 

zastupitelů obce Činěves se zástupci místních 

spolků. Společně byl sestaven plán kulturních akcí 

v obci Činěves, který Vám touto cestou chceme 

představit.  

 

 

Plán akcí na rok 2019 

Březen 

Maškarní ples 23.3.2019  v sokolovně 

MDŢ – 7.3. 2019 v KD 

Duben  

Hledání velikonočního zajíčka – na faře 

Čarodějnice – 30.4.2019 u rybníka Zásadníka, 

pořádá obec a RSZČ 

Červen  

Den dětí –8.6.2019 – pořádá obec 

Přátelské posezení 

Vítání prázdnin – 29.6.2019 – pořádá TJ Sokol 

Letní kino – 29.6.2019 – na faře 

Červenec  

Sraz rodáků a pouť – 6.7.2019 – obec ve 

spolupráci se všemi spolky v obci 

Turnaj v pétanque – 13.7.2019 -  pořádá TJ Sokol 

Srpen  

Sraz motorových vozidel 3.8. 2019  - pořádá obec 

a NFFL,  účast ostatních spolků vítána 

Konec prázdnin 31.8.2019, letní kino   -obec 

Srpnový festiválek – 24.8.2019 pořádá TJ Sokol, 

Biotop z.s. 

Září  

Posvícení 28.9.2019 – obec a místní spolky, účast 

všech spolků vítána 

Říjen  

Přátelské posezení 

Listopad  

Adventní výstava – Šikovné ruce, obecní knihovna 

Vánoční tvoření 

Prosinec   

Mikuláš 5.12.2019 – pořádá obec a MS Činěves -  

pole, na faře 

Přátelské posezení 

Silvestr 31.12.2019 – pořádá obec a NFFL, na faře 

Zájezd – termín a tématické zařazení bude doplněno 

dle ankety 

Změna termínu vyhrazena.  

 

_______________________________________ 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

 

Dětské maškarní odpoledne – 23.3.2019 

v sokolovně 

 
Všichni jste srdečně zváni! 
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Přátelské posezení 

  
Při příleţitosti oslav Mezinárodního dne ţen, se 

konalo Přátelské posezení v klubu důchodců ve 

čtvrtek 7. března 2019.  Sešli jsme se v hojném 

počtu, společně si popovídali, občerstvili se a 

zazpívali s hudebním doprovodem „Malé kapely 

z Polabí“.    

 

 
 

Vyúčtování akce 
Hudební produkce    2 000,- Kč 

Občerstvení    1 528,- Kč 

(zákusky, chlebíčky, víno) 

Květiny       875,-Kč 

Celkem    4 403,-Kč 

_______________________________________ 

 

CVIČENÍ JÓGY 

KAŢDÝ ČTVRTEK OD 18.00 HODIN  

NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

začínáme 25.4.2019 

Cena 50 Kč/ 60 minu 

Podloţky s sebou. 

_______________________________________ 

Obecní úřad vyhlásil výzvu, která se řídí Směrnicí 

obce Činěves č. 2/2014 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu na zakázku – poloţení 

dlaţby na podesty a obloţení betonových schodů.  

Montáţ dlaţby schodů cca 38 m2, včetně osazení 

schodišťových lišt, soklování schodů a úprava 

okolních povrchů (výmalba) na úřední desce ve 

dnech 15.1.2019 – 4.2.2019. Všichni zájemci o 

zhotovení mohli poslat svou cenovou nabídku. 

Obecní úřad kontaktovala firma z Hradce Králové, 

která byla i dané místo na úřadě zaměřit a dále pak 

firma z Prahy. Cenovou nabídku nepodaly. Obecní 

úřad obdrţel pouze jednu nabídku dne 30.1.2019 od 

firmy T.S. za celkovou částku 39 600,- Kč. Dlaţba 

byla zhotovena a předána dne 25.2.2019.     

_______________________________________ 

 

SBĚRNÝ DVŮR 

 

Sběrný dvůr bude otevřen dne 6.4.2019 , a 

následně vţdy první sobotu v měsíci  od 8.00 – 

10.00 hod. 

 

V tomto termínu bude rovněţ přistaven 

kontejner na nebezpečný odpad v době od 

8:40 – 9:10 hod.   
 

Ţádáme občany, kteří chtějí  

odevzdat nebezpečný odpad, 

aby se osobně dostavili do 

sběrného dvoru v uvedeném 

čase a odpad osobně předali 

řidiči. 
 

 nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, 

barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, 

ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, 

atd. 

 pneumatiky 

 

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. 

 

Děkujeme za pochopení  
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Ohlédnutí za prvním pololetím 

v MŠ Činěves 

 
Jako kaţdý školní rok, tak i tento jsme se po letních 

prázdninách seznámily s nově příchozími 

kamarády. Hned v prvním týdnu nás navštívilo 

divadélko Koloběţka s pohádkou: Co medvědi 

nevědí, to se nám moc líbilo. Celý měsíc jsme se 

učily správným návykům ve školce, chozením na 

procházky, abychom mohly v dalších měsících 

vyrazit na plánované výlety. 

Nejprve jsme v říjnu vyrazily do ZOO v Liberci. 

Bylo krásné počasí, tak jsme měly moţnost vidět 

všechna zvířátka ve venkovních výbězích. Nejvíce 

nás zaujaly opice, sloni a ţirafy, také se na nás 

přišel podívat i bílý tygr, který se nachází právě jen 

v této ZOO. Tento výlet se nám povedl a mohly 

jsme se těšit na další, kterým byl dopolední výlet do 

Muzea Dobrovice na výstavu ptáků a ptačího světa. 

Nejprve jsme si na interaktivní tabuli zahrály 

pexeso, poznávaly různé druhy ptáků, naučily jsme 

se, jaká mají obydlí, a za odměnu nám byla puštěná 

pohádka O ptáčkovi a víle Amálce. Dále jsme se 

přesunuly na výstavu exotických a bájných ptáků a 

nakonec jsme poslouchaly jejich zpěv. Abychom 

měli památku na tento výlet, přivezly jsme si 

dřevěného ptáčka, kterého jsme si vybarvily podle 

našich představ. V tomto měsíci jsme začaly 

navštěvovat solnou jeskyni v Poděbradech, kam 

jsme deset týdnů dojíţděly. Také jsme pozvaly 

rodiče nejprve na podzimní tvoření z hlíny, kde si 

kaţdý mohl vyrobit mističku ve tvaru listu. Spolu s 

rodiči jsme uspávali broučky. Kaţdý si vyrobil 

svého broučka, kterého jsme uloţily v parku před 

budovou mateřské školy, ale aby se broučkovi 

dobře spalo, musely jsme nejdřív splnit několik 

úkolů, které jsme nacházely po uspávací cestě. 

Předškolákům začal pravidelný školáček v ZŠ 

Dymokury, kam jsme nejprve zavítaly s paní 

učitelkou a na další návštěvy uţ s námi jezdili 

rodiče. 

V listopadu jsme se podívaly do krásného divadla 

v Mladé Boleslavi, kde jsme viděly pohádku O 

Ferdu mravenci. Do školky za námi dorazil i pan 

myslivec s přednáškou o myslivosti a o zvěři z lesa. 

Ukázal nám různé trofeje, parůţky, kůţe, péra a 

mnoho dalšího, také jsme si poslechli, jak zní lesní 

roh a zkusily si něco zahrát. Nakonec jsme šly na 

zahradu, kde jsme viděly aportování od loveckých 

psů, mohly jsme si pohladit sovičku a prohlédnout 

káně ze záchranné stanice. Na konci měsíce k nám 

do školky přijelo divadélko Lhotákových 

s pohádkou O Mášence. 

Adventní čas jsme začaly v poděbradském divadle 

s Vánoční pohádkou, kde jsme navodily atmosféru 

na blíţící se Vánoce. Viděly jsme vánoční tradice a 

společně s herci jsme zpívaly koledy. Do školky 

k nám jako kaţdý rok zavítal i anděl, čert a 

Mikuláš, aby nám nadělil balíček, slíbili jsme, ţe 

nebudeme zlobit, a proto nás čert neodnesl do 

pekla. Odpoledne jsme se společně sešli na faře na 

rozsvícení vánočního stromečku, kde jsme 

odrecitovaly své básničky a zazpívaly koledu.  

Abychom si vyzdobily školku, rozhodly jsme se, ţe 

budeme spát ve školce. Šly jsme se podívat na faru, 

kde byla krásná výstava betlémů, kdyţ jsme přišly 

zpět do školky, ozdobily jsme stromeček a upekly 

cukroví. Nakonec jsme se podívaly na pohádku 

Obušku z pytle ven a šly spinkat. Poslední akce 

před prázdninami byla vánoční besídka, spojená 

s kaţdoroční akcí Česko zpívá koledy. Pro všechny 

jsme měly připravenou pohádku O domečku 

s noţičkama, a jelikoţ se nám to povedlo, přiletěl 

Jéţíšek i do školky. Poslední den před prázdninami 

jsme si pouštěly lodičky, rozkrajovaly jablíčka a 

házely bačkorou.  

Po vánočním odpočinku jsme se opět sešly ve 

školce a budeme se zase těšit na další záţitky, které 

nás čekají v druhém pololetí. Těšit se můţeme na 

další divadélka, různé výlety, začne plavání, 

navštíví nás záchranáři, pojedeme na školku 

v přírodě a školní rok zakončíme jako vţdy 

vystoupením pro rodiče a slavnostním rozloučením 

s předškoláky.  

Ale to je vše ještě daleko, nyní bychom chtěly všem 

popřát hodně štěstí, úspěchů a zdraví v celém roce 

2019. 

       

   Veronika Korpassová,  MŠ Činěves 

 

_________________________________________ 

 

Územní plán obce Činěves     

 

Milí spoluobčané, 

rádi bychom Vám připomněli a vyzvali všechny 

občany a majitelé pozemků v k.ú. Činěves, 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.  

_________________________________________ 
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ODEČTY VODOMĚRŮ 

 

Upozorňujeme občany, ţe v měsíci dubnu a to 

v termínech: 

 

sobota 13.4.2019 od 8 – 12 hod. 

 

sobota 27.4.2019 od 8 – 12 hod. 
 

budou probíhat odečty vodoměrů. 

 

_________________________________________ 

 

 

Sdělení pro majitele psů 
 
OÚ ţádá občany, aby při venčení psů pouţívali 

náhubek nebo vodítko a nenechávali psy volně 

pobíhat. Dále pak ţádáme majitele psů, aby si po 

svých miláčcích uklízeli. Koše na psí exkrementy 

jsou umístěny v lokalitách vyuţívaných pro 

procházky se psy (u hřbitova, u fotbalového hřiště a 

u rybníka Zásadník). 

Děkujeme za pochopení.  

     

_________________________________________ 

                                                                           

 

Obecní úřad Činěves upozorňuje občany na 

plánovanou stavbu – úprava stávající distribuční 

sítě NN - pokládka kabelového vedení NN v délce 

cca 900m do země, osazení pilířů s přípojkovou 

skříní (26 ks), přípojková  skříň (4 ks), která 

bude probíhat pravděpodobně v měsících duben 

– říjen 2019.   

 

Jedná se o úsek od čp. 72, spodní ulice pod 

obecním úřadem, kolem mateřské školy               

a pekárny, dětského hřiště aţ k čp. 93. 

Akce je financována společností ČEZ Distribuce 

a.s. 

 

Omlouváme se za případné komplikace. 

Prosím dbejte zvýšené opatrnosti na místě 

stavby. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 

 

se budou konat ve dnech  

24. a 25. května 2019 

v klubu důchodců 
_________________________________________ 

 

BIOODPAD 

 
Silnější větve nejsou určeny do kontejnerů             

na bioodpad. Větve umístěte vedle kontejneru nebo 

odvezte na hromadu k rybníku Zásadníku. 

 

_________________________________________ 

 

 

Záměr pronájmu bytu na faře 

 
Dne 15.2.2019 byla na úřední desce obce Činěves 

zveřejněna výzva na pronájem bytu na faře čp. 1.  

 

Více informací na www.cineves.cz nebo na úřední 

desce  obecního úřadu.  

 

 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Stočné: 28,- Kč/m3 odpadních vod 

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

1008,- Kč/rok. 
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FINANČNÍ VÝBOR 

 

Finanční výbor obce Činěves Vám bude předkládat informace o hospodaření 

obce a vyúčtování akcí.  

Přivítáme informace od Vás občanů, co by Vás nejvíce zajímalo a na co se 

máme zaměřit.  

 

Za finanční výbor Zdenka Sýkorová, Bittmanová Simona, Římalová Šárka 
 

 

 

 

 

 

 

Vyúčtování dotací spolků za rok 2018: 
 

a) Nadační fond Františka Lukeše, IČ: 27427846 poţádal dne 16.4.2018 Obec Činěves 

o přidělení dotace na rok 2018 na úhradu nákladů spojených s akcí „Setkání sběratelů 

historických vozidel – 8. Ročník“ , a to ve výši 25.000,-- Kč. Akce se uskutečnila 

dne 4.8.2018 v areálu fary. 

Rozpočet akce zahrnuje výdaje na propagaci, honorář hudební skupiny, ozvučení 

fary, parkovací sluţby a pomocné práce, doprovodný program.  

 

Vyúčtování dotace bylo obci doručeno dne 10.12.2018. Byly doloţeny kopie dokladů 

v souladu s ţádostí o dotaci v celkové výši 24.968,-- Kč.  

Zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 32,-- Kč byl vrácen do pokladny obce dne 

10.12.2018. 

 

b) Myslivecký spolek Činěves – Pole z.s., IČ: 71178911 poţádal dne 17.4.2018 Obec 

Činěves o přidělení dotace na rok 2018 na  úhradu nákladů  na krmivo, léčiva, opravy 

a stavby nových mysliveckých zařízení, nájem honitby, pojistky proti škodám 

způsobených zvěří, koupi chovného hejna baţantů a zajíci na zazvěření a oţivení 

krve, pořádání zábavy pro veřejnost, a to ve výši 37.650,-- Kč, tj. 52 % z celkových 

nákladů. 

 

Vyúčtování dotace ve výši 25.000,--Kč bylo obci doručeno dne 3.1.2019. Byly 

doloţeny kopie dokladů v souladu s ţádosti o dotaci v celkové výši 25.478,-- Kč. 
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Vyúčtování poplatků za komunální odpad za rok 2018: 

 

Na poplatcích za komunální odpad se od občanů v roce 2018 vybralo celkem 

268.291,-- Kč, náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu v roce 2018 

činily 362.830,-- Kč, obec tedy na likvidaci doplácí 94.539,-- Kč při sazbě 500,-- Kč 

za osobu. Pro výpočet nákladů je počítáno s 550 trvale ţijících osob a rekreačních 

objektů.  Skutečné náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu v roce 2018 

na občana činí 659,69 Kč. 

 

 

 

 

Pro zajímavost uvádíme srovnání příjmů a nákladů za komunální odpad v letech 2014-

2018: 

 

                                    2014            2015            2016            2017            2018 

Výše poplatku:            550              550              500              500              500              

Výpočet z nákladů:       600,22         603,51         642,35         667,99         659,69  

 

Příjem    v Kč:          287.113       270.479       268.440       273.855       268.291 

Náklady v Kč:          313.317       306.916       358.436       364.054      362.830 

Ztráta   v Kč:          -26.204        -36.437       -89.996        -90.199       -94.539 

 

 

 

 

 

Za rok 2018 obec zaplatila za likvidaci odpadu  celkem 525.385,-- Kč, tj. 

 

- Komunální                                                             362.830,-- Kč 

- Tříděný, tj. plasty, papír, kartony, sklo                 101.894,-- Kč 

- Velkoobjemový odpad                                            36.355,-- Kč          

- Nebezpečný odpad                     10.041,-- Kč 

- Pneumatiky                                                                      832,-- Kč 

- Bio odpad                                               13.433,-- Kč     

 

Příjem za odpady v roce 2018činil    celkem 355.425,-- Kč, tj. 

 

- Poplatky za komunální odpad                                 268.291,-- Kč 

- EKO-KOM                                                                84.840,-- Kč 

- Asekol                                                                                980,-- Kč  

- Elektrowin                                                                      1.314,-- Kč 

 

 

 

      Na likvidaci veškerých odpadů  za rok 2018 obec doplácí    169.960,-- Kč. 
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Náklady na kulturní akce v roce 2018 
1. Silvestr – 31.12.2017 – 12.217,-- Kč (857 lampiony, 1553 maso + občerstvení, 960 

pivo + limo, 379 plyn, 920 topidlo, vystoupení 5000, 2118 rum+ pečivo+ vino, 430 

vino) vybralo se 2.202,-- Kč  

2. Beseda o malované oponě s panem Strotzerem  22.2.2018 -  490,-- Kč (květinová 

výzdoba) 

3. MDŢ  9.3.2018 - 5.327,-- Kč (2500 hudba, 1121 květiny, 1358 občerstvení, 348 

občerstvení) 

4. Šikovné ruce – 2.707,-- Kč (materiál) 

5. Hledání velikonočního zajíčka 31.3.2018 + tvoření 24.3.2018 5.044,-- Kč (1637 

výtvarné potřeby, 247 odměny pro děti, 1171 samolepky ad., 1289 květiny + látky, 

700 materiál) 

6. Beseda s autorkou dětských knih paní Motlovou 12.4.2018 – 0 Kč 

7. Beseda s legionáři 14.4.2018 – 0 Kč 

8. Čarodějnice 30.4.2018 – 3.866,-- Kč (1234 ubrousky,+kelímky,1452 limonády, 

1180 potraviny) 

9. Pohádkový dětský den 2.6.2018 – 7.533,-- Kč (2599 klobásy + utopenci, 3004 

limo, 165 diabolky, 1765 potraviny+ knihy + bonbóny + diabolky + jehly) 

10. Pouť 30.6.2018 – 36.878,-- Kč (23000 hudba, řízky 2002, pivo 4566, skákací hrad 

2500, občerstvení 2566, 1000 malování na obličej ad.) vybralo se 12.262,-- Kč 

včetně vstupného za kino dne 30.6. 

11. Sraz veteránů 4.8.2018 – 7.338,-- Kč (2053 limo, 2213 kelímky+ káva+ jar , 2402 

termo talíře, sáčky na párky v rohlíku, 266 kečup, hořčice, 404 olej + pepř..,) 

12. Letní kino 30.6.2018 a 31.8.2018 – 21.400,-- Kč, dne 31.8. se vybralo 916,-- Kč 

13. Posvícení 29.9.2018 – 9.886,-- Kč (1569 občerstvení, 4000 hudba, 2550 malování 

na obličej, 1767 květiny, materiál) 

14. Podzimní tvoření – 412,-- Kč (výtvarné potřeby) 

15. Halloween 3.11.2018 – 8.389,-- Kč (2404 potraviny + kelímky, 3486                            

pivo +potraviny, 855 tácky + dekorační světla, 743 balónky+ ubrusy+ dýně, 189 

výtvarné potřeby, 195 sušenky, 278 praní ubrusů , 239 dekorace) 

16. Přátelské posezení v klubu 14.11.2018 – 1.996,-- Kč (996 potraviny, 1000 hudba), 

vybralo se 320,-- Kč 

17. Vánoční výstava betlémů 3.12.-20.12, 31.12.2018 – 0 Kč 

18. Mikuláš 5.12.2018 – 8.489,-- Kč (2486 potraviny, 274 juta, 240 kelímky, 1605 

občerstvení, 615 materiál, 1083 víno, 768 potraviny, 1198 vino, 30 alobal, 190 

sladkosti) vybralo se 2.327,-- Kč 

19. Zájezd na vánoční Prahu 15.12.2018 – 5.499,-- Kč (doprava), od obce Dymokury 

přispěno 880 Kč – zájezdu se zúčastnili občané z Dymokur. Příspěvek však nebyl 

zaúčtován na paragraf kultury. 

20. Silvestr 31.12.2018 – 19.514,-- Kč (4500 vystoupení, 2174 občerstvení, 1807 pivo, 

2228 maso, 1820 pivo, 708 maso na ovar, 4535 ohňostroj, 573 cukr+ rum, 460 

nájem topidla, 709 nafta na topení..) vybralo se 4.440,-- Kč 

21. Mapa  -  16.819,-- Kč 

Náklady na kulturní akce v roce 2018 celkem 173.804,-- Kč. 

Na vstupném se vybralo celkem   22.467,-- Kč. 
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