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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

Zastupitelstvo se konalo 21.6.2018 

 

USNESENÍ Č. 33/2018 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO: 

2A Ověřovatelé zápisu paní Miroslavu Kršňákovou 

a pana Ondřeje Součka  

2B Zapisovatele Alenu Řehákovou 

3    Program v tomto znění: 

1.   Zahájení 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Námitky proti obsahu zápisu ze zasedání č. 

32/2017 z 18. 04. 2018 

5. Výbory a komise 

6. Závěrečný účet obce Činěves za rok 2017 

7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 

Činěves pro volební období 2018-2022  

9. Zhotovení územního plánu 

10. Různé  

Dodatek ke smlouvě o dílo 

       Dokumenty z úřadů 

11. Diskuse 

5A Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 

5B Finanční příspěvek Mateřské škole Činěves na 

výdaje týkající se agendy GDPR ve výši 20.000,- 

Kč.  

5D Dotaci ve výši 25 000.- Kč pro MS Činěves – 

pole z.s 

5F Dotaci ve výši 25 000.- Kč pro Nadační fond 

Františka Lukeše  

6A Závěrečný účet obce Činěves za rok 2017 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Činěves za rok 2017 vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením BEZ VÝHRAD.  

6B Účetní závěrku obce Činěves za rok 2017 

v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

obce. Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu 

hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432  

Výsledek hospodaření předcházejících účetních 

období 

7 Směrnici pro nakládání s osobními údaji 

8 Počet členů zastupitelstva pro volební období 

2018-2022 devět.   

9A Pořízení územního plánu obce Činěves. 

9B Podání žádosti na MěÚ Poděbrady, odbor 

výstavby a územního plánování na pořízení 

územního plánu obce Činěves. 

9C Určilo zastupitele pro spolupráci při pořizování 

územního plánu obce Činěves paní Zuzanu 

Bittmanovou. 

10A Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.2/2017 ze 

dne 29.11.2017 uzavřenou s panem Milanem 

Zámostným prodloužení termínu plnění do 

31.7.2018 

 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
 

Od minulého vydání zpravodaje byla na obecní úřad 

doručena 1 žádost dle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím:  
 

12 263 29.5.18 GDPR 

 

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 K 30.6.2018 

Běžný účet KB hlavní činnost 2 976 434,39 Kč

Běžný účet KB vedlejší činnost 88 380,97 Kč

Běžný účet ČNB hlavní činnost 3 442 223,29 Kč         

Běžný účet ČS hlavní činnost 806 866,69 Kč            

Úvěrový účet ČS 245 400,00 Kč-            
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FAKTURY DORUČENÉ  
 

Hlavní činnost 
200083 38 071,00 obklady a dlažba OÚ 

200084 30 486,00 elektroinstalační práce 

200085 7 865,00 
projektová dokumentace 
Dřevěná lávka 

200086 1 452,00 webhosting cineves.cz 

200087 590,00 Router instalace 

200088 8 231,10 PHM 

200089 1 193,00 směsný odpad 

200090 484,00 internet 

200091 54,00 pojistné altán 

200092 5 000,00 provoz veřejného osvětlení 

200093 2 450,00 výsadba javorů 

200094 2 408,00 travní odpad 

200095 1 947,00 pekass assistance - mulčuvač 

200096 9 680,00 mzdové účetní práce 

200097 3 857,00 vitrína hřbitov 

200098 37 329,00 vložkování komínu 

200099 1 514,00 čištění spalinové cesty OÚ 

200100 1 514,00 čištění spalinové cesty Fara 

200101 26 455,00 
výstavba verandy pokládka 
podlahy OÚ 

200102 50 684,00 osb desky  

200103 1 703,32 telefony 

200104 27 175,00 vyvážení dřeva 

200105 6 086,00 kontrola hasících přístrojů 

200106 559,00 materiál OÚ 

200107 3 280,00 materiál OÚ 

200109 59 800,00 kapr 

200110 6 752,00 revize elektrospotřebičů 

200111 5 203,00 analýza vody chatky Zásadník 

200112 391,00 stavební suť 

200113 1 617,00 vyúčtování čez - oú 

200114 484,00 internet 

200115 1 356,00 update knihovna 

200116 19 965,00 
úprava stromů Skála - 
mulčování 

200117 13 422,40 PHM 

200118 3 800,00 materiál zeleň 

200120 1 331,00 roční udržovací poplatek 

200121 10 890,00 implementace GDPR 

200122 1 491,00 travní odpad 

200123 13 600,00 technická pomoc KD; Ing Rulík 

200124 38 670,00 zednické a obkl. práce čp 250 

200125 7 979,00 papír 

200126 3 860,00 prezentace v malované mapě 

200127 2 904,00 úprava webových stránek 

200128 5 000,00 veřejné osvětlení 

200129 1 879,00 
analýza vzorků studna chatičky 
Zásadník 

200130 1 331,38 telefony 

200131 9 680,00 mzdové účetní práce 

200133 1 059,00 rozbor vody chatičky 

200134 1 330,00 písek na pláž 

200135 7 696,00 tonery 

200136 1 525,00 oprava JD 

200138 1 442,00 travní odpad 

200139 12 149,20 PHM 

200140 2 541,00 GObec mapový server 

200142 908,00 pověřenec GDPR 

200143 484,00 internet 

200144 23 000,00 vystoupení 

200145 15 972,00 postřik jírovce 

200146 3 050,00 materiál zeleň - struna, štít 

200147 1 264 329,00 oprava hřbitovní zdi 

 

Vedlejší činnost 
300012 38 893,00 kaly 

300013 2 628,00 analýza vzorků 

300014 5 691,84 výměna membrány 

 
 

MÁ TO SMYSL, TŘÍDÍM ODPAD 

 

Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů 

z obalů, které obec Činěves vytřídila v období od 

1.1.-31.3.2018  a předalo k dalšímu využití: 

Papír – 1,400 t 

Plast – 2,020 t 

Sklo – 0,755 t 

Kovy – 0,025 t  

Nápojový karton – 0,063  

Celkem – 4,263 t za což nám náleží odměna, kterou 

obec získala od společnosti EKO – KOM a.s. ve 

výši 16 715,50 Kč.  

 

Děkujeme, že třídíte. Má to smysl.  

 

 

GDPR – Písmenka z kroniky 

 

Z důvodu platnosti nového nařízení EU o 

ochraně osobních dat (GDPR) od 

25.5.2018 a obec Činěves musela splnit 

zákonnou povinnost zřízení pověřence na 

ochranu osobních údajů (na 

www.cineves.cz) se nemohou již více 

zveřejňovat Písmenka z kroniky, kde jsou 

již kapitoly, ve kterých se objevují údaje 

o dosud žijících obyvatelích obce.  

 
Na akcích pořádaných nebo spolupořádaných 

obcí Činěves se pořizují fotografie a 

videozáznam, který je uveřejněn na www 

stránkách obce. V případě nesouhlasu s jejich 

uveřejněním, prosím kontaktujte obecní úřad.  
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KULTURA V OBCI 
 

Obec Činěves oslavila při příležitosti činěveské 

pouti v sobotu 30. června výročí 100. let české 

státnosti a výročí bitvy u Zborova. Představitelé 

obce společně s paní Zdenkou Žmudovou, 

kronikářkou města Poděbrady, zástupci NFFL, 

panem farářem P. mgr.lic. R. Boćkowskim, MSF 

společně s legionáři z Československé obce 

legionářské jednota Poděbrady, 2. pluk Nymbursko, 

kteří sloužili čestnou stráž u Pomníku Padlých a 

vystřelili oslavné salvy, s členy SDH Dymokury, 

slavnostně položili květiny u pomníku, za 

doprovodu Hasičské dechové hudby pod vedením 

pana dirigenta Pavla Stříbrného jsme se přemístili 

na farskou zahradu, kde program oslav pokračoval. 

Vystoupily krásné mažoretky, byla připravena 

výstava k 100. výročí ČSR a bohatý program pro 

děti – SDH Dymokury s historickou stříkačkou, 

SDH Křinec s pěnou, malovaní na obličej, skákací 

hrad.  Po celé odpoledne bylo zajištěno bohaté 

občerstvení pro všechny. Oslavy poutě byly 

zakončeny večerním promítáním filmu Bajkeři 

v letním kině. Ráda bych touto cestou poděkovala 

všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci 

akce, členům kulturní komise, členům NFFL, 

zaměstnancům obce a dobrovolníkům.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Více fotografií na: www.cineves.cz/fotogalerie 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

 

Setkání sběratelů historických vozidel – 8. 

ročník – sobota 4. srpna 2018 od 10h 

v areálu fary 

Letní kino – 31.8. 2018 - Čertoviny od 

21:00 h na farské zahradě 

Vysazení stromu republiky – 28.9.2018 

Prosba 

Obecní úřad žádá občany naší vesnice nebo 

jejich příbuzné, kteří mají dobové fotografie 

hřbitova v Činěvsi, kostela a rovněž soch            

na hřbitově, zda by je nezapůjčili a nenapomohli 

tak naší snaze vypátrat „zmizelé“ sochy. Děkuji 

všem za spolupráci.   

Staré fotografie - podklady pro Sraz rodáků 

v roce 2019 

V souvislost s připravovanou akcí – Sraz rodáků 

v roce 2019 prosíme občany o zapůjčení archivních 

fotografií obce. 
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Máte doma staré fotografie, které se týkají různých 

událostí v obci? Máte zvěčněné původní budovy? 

Byli bychom rádi, pokud byste nám tyto fotografie 

zapůjčili za účelem vytvoření kopií. Kopírování 

proběhne na počkání. Z vašich fotografií bude 

uspořádána výstava u příležitosti Srazu rodáků 

v roce 2019. Předem děkujeme. 

_________________________________________ 

 

SBĚRNÝ DVŮR 

 

Sběrný dvůr 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. 

Děkujeme.  

_________________________________________ 

VOLBY 

 

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat  

5. a 6.10. 2018. 

 

Termín pro podání kandidátních listin 

registračnímu úřadu: 31.7.2018 do 16.00 hod. 

_________________________________________ 

DOVOLENÁ OÚ 

 

19.7. - 27.7. 2018 

 

bude Obecní úřad z důvodu dovolené 

uzavřen. 

___________________________________ 

DŮM KOTLŮ 

 

Společnost Dům Kotlů nabízí občanům 

kontrolu technického stavu a provozu 

spalovacího stacionárního zdroje na 

pevná paliva. 

Akční cena  749,- Kč při platbě do 7 dní 

od provedené kontroly, příp. 999,- Kč. 

Kontroly proběhnou v srpnu – září 2018. 

www.dumkotlu.cz. 

 

Zájemci se mohou hlásit na obecním 

úřadě. 

Vážení občané, sousedé,  

ráda bych všem poděkovala za projevenou přízeň    

a podporu finanční i pracovní, kterou jste společně 

s některými zastupiteli obce vynaložili na podporu 

našich projektů a zrealizovaných akcí. 

Po několika letech velmi náročné a složité 

administrativy se podařilo získat dotaci 

z Ministerstva zemědělství, z fondu na opravu 

Kulturních prvků a venkovské krajiny, na opravu 

hřbitovní zdi v Činěvsi.  

Domnívám se, že pohled, který se nám naskýtá, je 

opravdu krásný. Práce se týkaly západní části od 

vstupních vrat a opravy východní části ohradní zdi, 

dále pak opravy sloupků u vstupních vrat, repase 

vstupních dveří, kdy se na své původní místo vrátil  

i oblouk, který splňuje funkci nejen estetickou,     

ale i rovněž rozpírá vrata a odvodnění celé plochy 

pohřebiště a kostela, kdy byla vybudována 

vsakovací jímka, aby se nezatěžovala již tak 

přemáhaná čistírna odpadních vod.        

HŘBITOVNÍ ZEĎ 

 

 

http://www.dumkotlu.cz/
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STŘECHA FARNÍHO CHLÉVA 

Dalším vydařeným projektem podpořeným 

Středočeským krajem, Fondem obnovy venkova, 

byla oprava střechy farního chléva v Činěvsi.  

Vedle zrekonstruované budovy fary, opravené 

stodoly se rýsuje další budova, která bude              

po souhlasu památkového úřadu a ukončených 

udržovacích pracích na fasádě dalším krokem ke 

zvelebení celého areálu a chloubou naší obce.  

Doufejme, že do budoucna dojde i k oživení 

budovy špýcharu, který bude využíván jako 

pamětní síň a stálá výstavní expozice, což v naší 

obci stále chybí a rovněž vyvolá a uspíší tlak         

na opravu kostela sv. Václava v Činěvsi.   

 

Poděkování patří rovněž Nadačnímu fondu 

Františka Lukeše a jeho členům, kteří se zapojují    

a svou snahou aktivně přispívají k obnově tohoto 

kouzelného místa. Velký dík patří i občanům, kteří 

přispívají na akcích. Vybrané finanční prostředky 

putují do obnovy historického areálu fary, která je 

hojně využívána pro kulturní účely obce a je 

nádherným místem k setkávání lidí.    

Říká se, že kvalita obce se pozná na stavbách, které 

tvoří pilíř vesnice – na kostele, škole, obecním 

úřadu, hasičské zbrojnici, hřbitovu a rybníku           

a podle jejich stavu se pozná, jak se ve vesnici žije, 

anebo jen přežívá. Do tohoto tvrzení, nám přispívá  

i fakt, že vzhled vesnice a veřejné prostranství jsou 

velmi zdařile udržovány, rovněž za zmínku stojí      

i okolí rybníka Zásadníka a v neposlední řadě i střed 

obce, kde se nám zdařile podařilo vytvořit centrum 

pro pasivní i aktivní odpočinek pro všechny věkové 

kategorie.   

 

MÍSTO PASIVNÍHO ODPOČINKU  

Vedení obce Činěves si prosadilo vybudovat herní 

zázemí pro matky s dětmi, což se nám povedlo        

a vytvořilo dětské hřiště na veřejném prostranství   

u vodárenského domku. V plánu je další doplnění 

herními prvky. V letošním roce jsme využili 

dotačního titulu Ministerstva zemědělství 

z programu Údržba a obnova kulturních                   

a venkovských prvků a vytvořili místo pasivního 

odpočinku, které je určeno i pro starší generaci 

našich spoluobčanů. Místo v podobě dřevěného 

altánku s dostatečným množstvím míst k sezení, je 

centrem, kde se můžete zastavit, ve stínu posedět     

a odpočinout si, pohovořit se sousedy, pokochat se 

pohledem na děti hrající si na dětském hřišti a je 

rovněž centrem, kde se mohou setkávat občané 

všech věkových kategorií. 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD 

V roce 2017 byly dokončeny práce na budově 

obecního úřadu. Po výměně střešní krytiny, 

zateplení pláště budovy, nové fasády a rampy pro 

hendikepované spoluobčany, byl v letošním roce 

dodělán prostor v 2. patře. Po řádné kolaudaci bude 

sloužit jako prostor pro využití kongresových           

i volnočasových aktivit.    

 

Dalším plánovaným krokem je po výměně oken na 

budově Klubu důchodců, oprava střechy, kterou by 

vedení obce rádo zrealizovalo ještě v tomto roce. 
 

Ing. Zuzana Bittmanová 

starostka 
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