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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: 4,5,6 /2019 vydáno dne 20.5.2019 

Měsíčník: vychází 12 x ročně 

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 29.4.2019. 

 

USNESENÍ Č. 5/2019 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO: 

1A Ověřovatelé zápisu paní Pavlu Kuncovou a pana 

Václava Šantrůčka 

1B Zapisovatelku paní Václavu Knapovou 

2   Doplněný program, jak byl přednesen 

4A Odpis pohledávek rodiny G.ve výši 162 268,- 

Kč.  

4B Dotaci pro TJ Sokol Činěves ve výši 12 000,- 

Kč. Podpisem veřejnoprávní smlouvy pověřuje 

starostku obce.  

4D Dotaci pro NFFL ve výši 25 000,- Kč. 

Podpisem veřejnoprávní smlouvy pověřuje 

starostku obce. 

4E Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy 

4H Ţe obec Činěves vyhlašuje rybářské závody na 

rybníce Zásadník a pověřuje RSZ Činěves jejich 

organizací, dále pak schvaluje prodej povolenek 

RSZČ na rybářské závody, výjimku z rybářského 

řádu, a to chytat 24 hodin.   

5 Podání ţádosti na vytvoření 2 pracovních míst pro 

uchazeče o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných 

prací od 1. 5. 2019, podpisem smlouvy s úřadem 

práce pověřuje starostku obce.    

6A Ţádost o připojení na kanalizační řád obce 

Činěves k nemovitosti čp. 149 za předpokladu, ţe 

budou dodrţena všechna platná právní ustanovení a 

legislativa související.     

6B Ţádost o připojení na kanalizační řád obce 

Činěves  k nemovitosti čp.126 za předpokladu, ţe 

budou dodrţena všechna platná právní ustanovení a 

legislativa související.      

7 Aby akci Opravu štítu stodoly v obci Činěves 

zrealizovala firma Štukatérství Stanislav Fajmon za 

celkovou cenu 110 500,- Kč. Podpisem smlouvy o 

dílo pověřuje starostku obce.   

 

ŢÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 
 

Od minulého vydání zpravodaje byly na obecní úřad 

doručeno 13 ţádosti dle zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím:  

 
10 155 1.4.19 Plat předsedy FV 

11 156 1.4.19 Kronikář 

12 157 1.4.19 Vyhodnocení akcí 

13 175 8.4.19 Církevní kříţky 

14 176 8.4.19 Inv. seznamy 

15 177 8.4.19 Vytápění fary 

16 178 8.4.19 Počet trampolín 

17 179 8.4.19 Rekonstrukce školky 

18 191 11.4.19 Smlouva s HS 

19 192 11.4.19 Církevní obrazy 

20 228 24.4.19 Církevní kříţky 

21 229 24.4.19 Církevní kříţek 293 

22 230 24.4.19 Církevní kříţek 1855 

 

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.) 
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a na vývěsce, která je umístěna u vchodu budovy 

obecního úřadu.  

STAV ÚČTŮ K 30.4.2019 

Běžný účet KB hlavní činnost 4 230 850,75 Kč

Běžný účet KB vedlejší činnost 74 144,36 Kč

Běžný účet ČNB hlavní činnost 3 540 258,33 Kč

Běžný účet ČS hlavní činnost        1 097 044,52 Kč 

FAKTURY DORUČENÉ  
 

Hlavní činnost 
200031   1 851,00 světla JD 

200032   1 600,00 
znalecký posudek st. 

113/1;114/1;78/1 

200033   3 727,00 členství SMO 

200034   3 414,00 oprava sekaček 

200035   5 633,00 
oprava prasklin výmalba na 

faře 

200036   19 866,00 
pokládka koberce, lišt 2NP 

oú 

200037   11 495,00 
projekt Oprava místní 

komunikace MMR 

200038   90,00 travní odpad 

200039   2 392,40 PHM 

200040   5 000,00 provoz veřejného osvětlení 

200041   1 210,00 reklama do kalendáře 2020 

200042   0,00 
webhostingový prostor 

cineves.cz 

200043   1 511,37 telefony 

200044   9 680,00 účetní práce 2/2019 

200045   3 711,00 materiál oú, silnice 

200046   1 343,00 výměna stykače KD 

200047 z 12 100,00 sluţby BOZP 

200048   7 696,00 tonery 

200049   5 000,00 ţádost o dotaci dětské hřiště 

200050   364,00 povinné ručení JD 

200051   0,00 sluţby BOZP 

200052   484,00 internet 

200053   2 178,00 sluţby pověřence GDPR 

200054   2 541,00 Gobec mapový server 

200055   3 580,40 PHM 

200056   2 420,00 
roční kontrola dětských 

hřišť 

200057   1 254,00 oprava křovinořezu 

200058   5 000,00 provoz veřejného osvětlení 

200059   1 452,00 olej vývěsky 

200060   220,00 údrţba veřejné zeleně 

200061   537,00 travní odpad 

200062   1 540,00 pneumatiky 

200063   2 688,00 barva olej. vývěsky 

200064   1 314,36 telefony 

200065   4 830,00 tonery 

200066   8 000,00 zajištění po 

200067   14 950,00 sazenice lesních dřevin 

200068   12 100,00 účetní práce 

200069 Z 8 941,00 propagační předměty 

200070   3 049,20 
inzerce Nymburský deník 

Sraz rodáků 

200071   28 187,00 svoz papíru, plastu skla 

200072   92 918,00 svoz komunálního odpadu 

200073   5 008,00 
pojištění odpovědnosti 

podnikatele 

200074   3 000,00 
příprava projektu Činěveský 

klub 

200075   0,00 členský příspěvek 

200076   15 972,00 celoplošný postřik jírovce 

200077   6 161,00 oprava JD, oprava Boxer 

200078   926,00 materiál JD 

200079   53 899,00 oprava veřejného osvětlení 

200080   484,00 internet 

 

Vedlejší činnost 
300006   6 447,49 servis dmychadla 

300007   2 963,00 analýza vzorků 

300008   6 641,00 čištění  kanalizace 

300009   3 591,28 kontrola spínání dmychadel 

300010   2 963,00 analýza vzorků 

300011   29 681,00 kaly vývoz 

300012   30 922,00 
oprava elektroinstalace, 

čištění 

 

_________________________________________ 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
 

Rybářské závody – 25.5. – pořádá RS Zásadník 

Den dětí – 8.6.2019 – pořádá obec 

Přátelské posezení – 7.6. v klubu důchodců 

Vítání prázdnin – 29.6. – pořádá TJ Sokol 

Letní kino –  5.7. na faře – film Ţeny v běhu 

Sraz rodáků, občanů a přátel obce – 6.7. 

Mše svatá slouţená za rodáky Činěvsi v kostele           

sv. Václava – 7.7. od 10:30 hod. 

Turnaj v pétanque – 13.7. -  pořádá TJ Sokol 

Všichni jste srdečně zváni! 

Kultura v obci 

Dětský maškarní karneval 

 

Dne 23.3. 2019 se v místní sokolovně uskutečnil 

Dětský maškarní karneval. Organizaci karnevalu 



   - 3 – 

. 

měly na starost spolky TJ Sokol, Biotop, Šikovné 

ruce s podporou obce. Hudební doprovod zajistil 

pan Schwarz z Dymokur. Masek se sešlo nespočet a 

všechny byly velmi povedené. O nejlepší masku 

rozhodovala porota ve sloţení členek místního 

spolku "Šikovné ruce." Děti po celou dobu nejen 

tančily, ale i soutěţily o ceny v několika soutěţích. 

Jako doprovodný program bylo i kreslení na obličej, 

které se dětem moc líbilo. Závěr karnevalu 

samozřejmě patřil bohaté tombole. Cen se sešlo 

opravdu hodně. Děti se bavily aţ do pozdních 

odpoledních hodin. 

  

Vedení obce děkuje všem organizátorům, 

sponzorům, rodičům a dětem a těší se na další rok.  

 

Organizátoři téţ děkují všem sponzorům, 

pomocníkům a rodičům za hezké odpoledne. 

 

 

Obec přispěla částkou 4 915 Kč (nákup tomboly). 
 

 

 
 

Hledání velikonočního zajíčka 

V pátek 19.4.2019 se konala jiţ tradiční velikonoční 

akce „Hledání velikonočního zajíčka“ na faře.  Na 

realizaci akce se podílela Obecní knihovna v čele 

s paní Monikou Knapovou a Šikovné ruce. Počasí 

nám velice přálo a „hledačů“ přišlo nespočet. Pro 

děti byly připraveny soutěţe, úkoly a závěrem si  

kaţdý mohl vyrobit velikonoční dekoraci.  

Vedení obce děkuje Obecní knihovně a spolku 

Šikovné ruce za přípravu této akce.  

Vyúčtování akce: 2 880 Kč (materiál), 1 740 Kč 

(sladkosti a ovoce pro děti). 

 Celkem 4 620 Kč. 

 

Čarodějnice 

Pálení čarodějnic proběhlo 30.4.2019 ve spolupráci 

obce a Rybářského spolku Činěves u rybníka 

Zásadník. Sraz čarodějů a čarodějnic byl u budovy 

Obecního úřadu. Poté jsme se všichni vydali směr 

Zásadník, kde byly připraveny úkoly od čarodějnic. 

Děti si společně zasoutěţily a za kaţdý splněný 

úkol dostaly sladkou odměnu. Zpestřením této akce 

bylo volání na rybáře, aby dovezli poklad. Pan J. 

Knap nakonec s pokladem (bublifuky) doplul na 

břeh rybníka, kde si kaţdé dítě mohlo vzít „kus 

pokladu.“ Po soutěţích byl zapálen oheň a společně 

jsme sledovali hořící čarodějnici. Pro všechny bylo 

připraveno občerstvení v podobě opékání špekáčků. 

 
Vedení obce děkuje čarodějkám a Rybářskému 

spolku za pomoc při realizaci této akce.  

 

Vyúčtování akce: 1849 Kč (sladkosti), 219 

(bublifuky), 1417 Kč (bublifuky, kelímky, 

balónky), 930 Kč (buřty), 103 Kč (občerstvení). 

 

Celkem 4 518 Kč. 
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CVIČENÍ JÓGY 

KAŢDÝ ČTVRTEK OD 18.00 HODIN  

NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

Cena 50 Kč/ 60 minut 

Podloţky s sebou. 

     _____________________________________ 

Informace z obecního úřadu 

Obecní úřad vyhlásil výzvu, která se řídí Směrnicí 

obce Činěves č. 2/2014 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu na zakázku –  Oprava štítu 

na stodole v obci Činěves. Výzva byla zveřejněna 

dne 8.4.2019. Na obecní úřad byly doručeny celkem 

4 nabídky: 

Stavební a realitní s.r.o., pan Ondřej Krejza, 

Štukatérství Stanislav Fajmon, firma Tomáše 

Sýkory, OSVČ. Zakázka byla přidělena firmě 

Štukatérství Stanislav Fajmon (za 110 500,- Kč 

včetně DPH).  

NFFL přislíbila finanční výpomoc obci ve výši         

50 000 Kč. Ta bude účtována přímo NFFL.  

Dne 13.5.2019 byly započaty zednické práce na 

opravě štítu. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti na 

místě stavby. 

_________________________________________ 

 

SBĚRNÝ DVŮR 

 

Sběrný dvůr je otevřen vţdy první sobotu v měsíci  

od 8.00 – 10.00 hod. 

 

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. 

 

Téţ prosíme, aby se u sběrného místa „Na plácku“ 

dodrţoval pořádek, odpad se házel přímo do 

určeného kontejneru a aby krabice byly vţdy 

roztrhané. 

                                             Děkujeme za pochopení  

 

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.  

_________________________________________ 

 

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.  

     _______________________________________ 

                                                                           

Dětské hřiště 
 

Ţádáme spoluobčany a mládeţ k udrţování pořádku 

na veřejných prostranství. Zejména na dětském 

hřišti u vodárenského domku, v parku u mateřské 

školky, u kostela.  

Téţ upozorňujeme na ZÁKAZ KOUŘENÍ U 

DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ!  

 

Děkujeme. 

_________________________________________ 

                       

Parkování 

 
V obci se čím dál častěji vyskytuje problematika s 

parkováním na komunikacích III. třídy a na 

místních komunikacích. K problematice stání na 

komunikacích III. tříd se vztahuje zák. č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů. Povinnosti spojené se 

zastavením a stáním, jsou vymezeny v §25 a §27. 

Pro naše potřeby je hlavně důleţitý § 25 odst. 3) 

zákona o silničním provozu: Při stání musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 

pro kaţdý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
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pro oba směry jízdy. Jestliţe tedy po stání vozidla 

nezůstane na pozemní komunikaci, která je 

obousměrná dopravní prostor široký 3 + 3 metry, 

pak krom výjimek stanovených úpravou provozu 

(parkoviště apod.) nesmí na této komunikaci 

vozidlo stát.  

Obecní úřad upozorňuje na nedodrţování průjezdu 

v ulicích! Je důleţité tento široký průjezd dodrţet 

hlavně z důvodu bezpečnosti (pro průjezd sanitky, 

policie a hasičů). Prosíme, respektujte zákon              

č. 361/2000. 

 

Děkujeme. 

_________________________________________ 

                                                                           

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. 

INFORMACE Z OBECNÍ KNIHOVNY  
 

Půjčujeme knihy pro děti i dospělé. Knihovní fond 

obsahuje romány, poesii, beletrii – dramata, 

detektivní romány, sci-fi, dobrodruţnou a naučnou 

literaturu. 

 

Naše knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou 

v Kutné Hoře, která nám zapůjčuje ve výměnném 

fondu knihy pro uspokojení našich čtenářů – cca 

100 knih různých ţánrů. 

 

Naše knihovna nabízí bezplatně donášku knih 

pro seniory a pro občany s omezenou 

pohyblivostí přímo do domu.   

 

Ceník knihovny na rok 2019:   

Poplatek 50 Kč/rok 

děti do 15-ti let 25 Kč/rok 

 

Otevírací doba  

Po 13:00 – 15:30 hod. 

Čt 13:00 – 17:00 hod.  

 

Kniţní novinky v roce 2019 
MARY CLARKOVÁ 

Kaţdý něco skrývá 

Melodie stále zní 

Přede mnou se neschováš 

Nezavírej oči 

V podezření 

Celá v bílém 

JAN BAUER             

Mrtvola v brnění 

Hrad mrtvých 

BARB.WOODOVÁ 
Plamen duše 

Hippokratova přísaha 

Věštkyně 

NORA ROBERTSOVÁ 
Pravidla lásky 

Vášeň a strach 

DANIELLE STEEL    

Milenka 

IVANKA DEVÁTÁ       

Mezi nebem a peklem 

Lázeňská kúra              

VLASTIMIL VONDRUŠKA  
Duch znojemských katakomb 

ALENA JAKOUBKOVÁ 
Manţel, který štěká, taky kouše 

JEFFERY DEAVER  
Ostrý řez 

C.T.TUDOR  
Kříďák 
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Hlášení poruch veřejného osvětlení 

 
Po dohodě s firmou Medios-Mk, která zajišťuje 

provoz veřejného osvětlení, prosíme nahlásit 

případné poruchy osvětlení přes formulář 

(http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch)                       

či telefonicky na OÚ.  

    

Děkujeme. 

 

_________________________________________ 

 
 

 

FINANČNÍ VÝBOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa 
 

Jak uţ jsme Vás informovali, obec Činěves by ráda 

uspořádala zájezd. Prosíme o vyplnění ankety (do 

9.6. a poté prosíme vhodit do schránky na OÚ). 

 

Měla/měl bych zájem o zájezd:  

 

A) do ZOO 

 

 

B) do divadla 

 

 

C) na hrad/zámek 

 

jiné………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Mateřské školky Činěves za 3. čtvrtletí 2018. Kontrolou 

nebyly zjištěny nedostatky.  

Za rok 2018 MŠ Činěves přijala  od obce, rodičů a úroků celkem cca 237 tis. Kč, na neinvestičních 

nákladech uhradila celkem cca 226 tis. Kč. Hospodaření za rok 2018 skončilo s výsledkem cca +10 tis. Kč. 

 

 

Náklady na stočné 

 

Stočné 

V Kč 

(bez DPH) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady 685.194,26  415.896,38 1.243.079,05 1.177.684,79 1.236.676,72 

Výnosy 377.847,63 305.522,01 416.581,07 372.639,72 436.710,82 

Počet m
3 

17.706,07 14.053,45 19.161,96 17.140,74 17.934,73 

Fakturovaná 

cena 

21,74 21,74 21,74 21,74 24,35 

Cena za 1m
3 

ze 

skutečných 

nákladů 

38,69 Kč 29,59 Kč 64,87 Kč 68,70 Kč 68,95 Kč 

 

Z tabulky je patrné, ţe náklady na odvádění a likvidaci odpadních vod převyšují příjmy v kaţdém roce. 

 

K velkému nárůstu nákladů od roku 2016 došlo tím, ţe do celkových nákladů byly započítány i odpisy 

hmotného investičního majetku, které činí ročně 583.020,-- Kč.  I v případě, ţe bychom teoreticky odečetly 

odpisy, náklady na likvidaci 1 m
3 

činí částku v rozmezí 34,44 -36,44 Kč. 

 

Rozdíl ve fakturované a skutečné ceně za likvidaci 1 m
3 

odpadních vod
 
(bez odpisů) činí v roce 2018             

-12,09 Kč.  

 

Za finanční výbor:    Zdenka Sýkorová 
 

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch
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