Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného dne
21.11.2018 od 18.00 hodin v kanceláři starosty na OÚ Cerekvice nad Bystřicí.
Přítomni:

p. Milan Tobolka, sl. Andrea Oubramová od 18.45 hod., p. Zdeněk
Elfmark, p. Helena Vitvarová, p. Milada Ulrichová, p. Radovan
Málek,p. Michal Trousil, p. Miroslav Baláš, p. Marcela Bergmannová

Nepřítomni: Hosté:
p. Radek Nedomlel, p. Michal Hušek, p. Michal Strnadel,
p. Jana Mazuchová, p. Filip Ježek
Zapisovatel: Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Miroslav Baláš, p. Helena Vitvarová
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení
Rozpočtová opatření, příprava rozpočtu 2019
Různé
Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání
navrženým programem a současně navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 8
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. ZO schvaluje navržený program a ověřovatele
zápisu.
1. Kontrola usnesení
a) Dotace 2018 – změny a nové dotace 2019:
 Dotace SFŽP – projekt „Snížení energetické náročnosti budovy zámku“.
Schvalovací proces není ukončen. Žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení. Žádost o dotaci je ve výši 9 099 152,50 Kč z celkových
rozpočtovaných nákladů ve výši 18 198 305,00 Kč, což činí 50 % celkových
nákladů. ZO bere na vědomí.
 Dotace z POV KHK na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
zámku“ – finanční prostředky ve výši 1 200 000,- Kč převedeny na účet obce
3.8.2018.
 Dotace z Ministerstva kultury – restaurování oltářního obrazu Zvěstování
Panny Marie – první kontrolní den v ateliéru restaurátora za účasti pracovníků
NPÚ Josefov proběhl v pátek 21. 9. 2018. ZO seznámeno se zápisem
z kontrolního dne. Dotace ve výši 86 000,- Kč byla zaslána na účet obce. Dle
rozhodnutí o přidělení dotace musí být vyúčtována do 31.12.2018. Na základě
skutečností zjištěných při prozkoumání obrazu byl 11.10.2018 požádán MěÚ
Hořice, úsek památkové péče o změnu závazného stanoviska. ZO bere na
vědomí.
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Realizace akce „Bezpečná doprava v obci Cerekvice nad Bystřicí“ –
vybudování chodníku – kolaudace proběhla 7. 9. 2018 v 11.00 hodin,
kolaudační souhlas byl vydán. Proběhla administrace žádosti o proplacení
dotace na IROP. Dotace ve výši 990 250,55 Kč byla převedena na účet obce
14.11.2018. ZO bere na vědomí.
Dotace na akci „Stavební úpravy stávající budovy SDH Třebovětice“ ze strany
MV ČR – GŘ HZS ČR byla na účet obce převedena ve schválené výši
2 329 313,83 Kč, místní šetření dotačním orgánem proběhlo dne 7.11.2018
s výsledkem splněno. Závěrečné vyhodnocení akce bylo zasláno dotačnímu
orgánu k odsouhlasení.
Dotace na akci „Stavební úpravy stávající budovy SDH Třebovětice“ ze strany
KU KHK – administrace závěrečného vyhodnocení probíhá, v pátek
23.11.2018 proběhne jednání na KU KHK.
Dotace z ÚP Jičín – VPP – byla podána žádost o prodloužení dotovaných
pracovních pozic pro dva zaměstnance do 31.3.2019.
Dotační titul ČR – HZS KHK – účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH na rok 2018 – druhá fáze byla poskytovatelem vyčíslena na částku
pouhých 3 294,- Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků poskytovatele.
SFŽP – dotace na akci „Zlepšení nakládání s odpady v obci Cerekvice nad
Bystřicí“ ve výši 897 880,50 Kč byla schválena. Nutno zajistit administraci
veřejné zakázky – poptány tři firmy, doručeny dvě nabídky.
Dotace na „Revitalizaci obecního rybníka v Cerekvici nad Bystřicí“ –
17.10.2018 byla podána žádost na MZe ČR o dotaci ve výši 2 269 716,08 Kč
z celkových rozpočtovaných nákladů ve výši 2 837 145,10 Kč, což činí 80 %
celkových nákladů. Administraci dotace MZe předpokládáme do jara 2019,
administrátor žádosti společnost Axiom nabízí provedení výběrového řízení na
dodavatele stavby.
Dotace MMR ČR na akci „Oprava místní komunikace pod rybníkem“ –
probíhá příprava podkladů pro podání žádosti.

b) Kulturní akce v obci 2018 – 2019
- Příprava obecního bálu v únoru 2019 – zamluven sál v KD Boháňka a hudba,
termín sobota 2.2.2019. ZO bere na vědomí.
- V roce 2019 si připomeneme výročí 300 let od výstavby zámku a kaple, výročí
100 let založení TJ Sokol Cerekvice – Třebovětice a 5 let od výsadby odnože
nejstarší vinné révy.
c) Komplexní pozemkové úpravy – informace o průběhu KoPÚ – proběhlo jednání
sboru zástupců, obec obdržela výzvu SPU ČR k vyjádření – plánu společných
zařízení v k. ú. Třebovětice, Cerekvice nad Bystřicí – rozesláno členům
zastupitelstva obce. Termín k vyjádření je do 30 dnů. ZO bere na vědomí.
d) Doplnění členů do výborů zastupitelstva:
Finanční výbor: sl. Andrea Oubramová, p. Milada Ulrichová, p. Michal Strnadel,
p. Adriana Polsová, p. Viktor Macháček.
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Kontrolní výbor: p. Michal Trousil, p. Filip Ježek, p. Zdeněk Stejskal, p. Jana
Holečková.
Technický a dopravně - bezpečnostní výbor: p. Radovan Málek, p. Jan Tobolka,
p. Přemysl Hlavatý, p. Hubert Bergman, p. Jaroslav Hušek, p. Radek Nedomlel,
p. David Řežábek.
Kulturní výbor: p. Helena Vitvarová, p. Milana Ulrichová, sl. Andrea Oubramová,
p. Marcela Bergmannová, p. Jana Pavlová, p. Miroslav Tobolka, p. Stanislav Štep,
p. Jitka Dufková, p. Martina Dospělová.
Výbor pro školu, sport a práci s mládeží: p. Milada Ulrichová, p. Vojtěch Hynek,
sl. Karolína Severová, p. Helena Vitvarová, p. Martina Homoláčová, p. Michal
Hušek, p. Michal Trousil.
Výbor pro místní rozvoj a životní prostředí: p. Miroslav Baláš, p. Pavel Šmída,
p. Veronika Jašíková, p. Jana Mazúchová, p. Stanislav Štěp, p. Michal Hušek,
p. Milan Tobolka.
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy
e) Valná hromada ČS spořitelny, a.s. ze dne 3.10.2018 rozhodla o odkoupení akcií
ostatních akcionářů Hlavním akcionářem za cenu 1 328,- Kč za jednu akcii, kdy
jmenovitá hodnota byla 100,- Kč za jednu akcii. Obec Cerekvice nad Bystřicí
vlastnila 700 ks akcií. Na účet obce bylo za tyto akcie převedeno 20.11.2018
929 935,68 Kč. ZO bere na vědomí.
2. Rozpočtová opatření 2018 a příprava rozpočtu na rok 2019
a) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 14/2018 ve výši 21.766.300,- Kč, jak na
straně příjmů, tak na straně výdajů, k 30.9.2018 a číslo 15/2018 ve výši
21.799.300,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů k 31.10.2018, která
schválil ve smyslu udělené pravomoci, a která jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č.16/2018, předkládá starosta ke schválení zastupitelstvu obce.
Rozpočtové opatření č. 16/2018 je ve výši 24.691.300,- Kč, jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
b) Příprava rozpočtu na období 2019 – starosta pověřil předsedkyni finančního výboru
přípravou návrhu rozpočtu na rok 2019 do 12.12.2018.
3. Různé
a) Cerekvický zpravodaj č. 1/2019 příprava – změny v redakční radě budou
upřesněny na zastupitelstvu 12.12.2018.
b) Roční odměny občanům za práci pro veřejnost. Návrh schválit odměny občanům
za práci pro veřejnost ve výši:
Jaromír Macháček
Mgr. Mária Elfmarková
Ing. Zdeněk Elfmark

Obsluha věžních hodin
Vedení obecní kroniky
Šéfredaktor zpravodaje
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2.500,- Kč
3.000,- Kč
1.500,- Kč

Jakub Němec
Helena Vitvarová
Michal Starsy
Jitka Dufková
Patrik Vích
Mgr. Milada Ulrichová
Ing. Vlasta Myšková
Stanislav Štěp
Vítězslav Pavel
Helena Pourová
Věra Vecková
Vojtěch Hynek

SDH Třebovětice – JPO
SDH Třebovětice – mládež
SDH Třebovětice – mládež
SDH Třebovětice – mládež
TJ Sokol – mládež
TJ Sokol – mládež
Správa hřbitova
Fotodokumentace pro potřeby obce
Fotodokumentace pro potřeby obce
Vítání občánků
Vítání občánků
Sportovní činnost mládeže

1.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
5.000,- Kč

Starosta podává návrh schválit odměny občanům za práci pro veřejnost podle výše
uvedeného rozpisu ve výplatním termínu za listopad 2018. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
c) Roční odměna řediteli ZŠ Cerekvice nad Bystřicí. Starosta navrhuje udělit řediteli
základní školy mimořádnou odměnu ve výši 15.000,- Kč. Pan Málek navrhl
20 000,- Kč. Pro první návrh 1 hlas, proti 0 hlasů, zdržel se 8 hlasů. Pro druhý
návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy. Druhý návrh byl přijat.
d) Směrnice o používání telefonu. Starosta seznámil se směrnicí č. 2/2018 pro
používání mobilního telefonu. ZO schvaluje směrnici na používání mobilního
telefonu č. 2/2018. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat všemi hlasy přítomných.
e) Směrnice pro poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců. Starosta seznámil
se směrnicí č. 1/2018 o poskytnutí stravenek v obci Cerekvice nad Bystřicí.
Směrnice bude dopracována finančním výborem, bude předložena na následujícím
zastupitelstvu dne 12.12.2018 k projednání.
f) Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 16, částka 6 z 7.11.2018. ZO
seznámeno, bere na vědomí.
g) Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje, ročník 2018, částka 7
z 26.10.2018. ZO seznámeno, bere na vědomí.
h) Aktualizace plánů krizového řízení – předsedovi Technického a dopravně –
bezpečnostního výboru předán Povodňový plán obce a Plán činnosti při vzniku
mimořádné události k provedení aktualizace.
i) OSSZ – kontrola plateb sociálního pojištění – ZO seznámeno s protokolem o
kontrole č. 638/18/663 ze dne 14.11.2018. Nedostatky nebyly zjištěny. ZO bere na
vědomí.
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j) FCC Česká republiky, s.r.o. – cenová příloha svozu a likvidace odpadů pro rok
2019 ke smlouvě S093000457 se společností FCC Česká republika, s.r.o. Ceny za
svoz komunálních odpadů a skla zůstávají beze změny, navyšují se ceny u plastu o
30,- Kč + DPH za výsyp kontejneru, pneumatiky o 1,- Kč + DPH/kg a doprava o
3,-Kč + DPH/km, u papíru je doplněna cena za vývoz velkoobjemového
kontejneru, u ostatních velkoobjemových kontejnerů se cena dopravy navyšuje o 3
%, což je předpokládaná inflace. Starosta navrhuje schválit cenovou přílohu
smlouvy. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
k) Stočné 2019 Čepro, a.s. oznamuje, že od 1.1.2019 bude zvýšeno stočné o výši 5 %
ročně, předpokládaná cena stočného pro rok 2019 činí 17,85 Kč bez DPH/m3. ZO
bere na vědomí.
l) Informace ze školské rady – p. Ulrichová podala informaci o počtu žáků, škola
není podlimitní, velké množství neomluvených hodin, 3 asistenti na pomoc žákům,
nízký zájem o odběr obědů ze školní jídelny pro veřejnost, nečerpání obědů
zdarma pro žáky ze sociálně slabších rodin – nezájem rodičů, dotace čerpány
v maximální výši. ZO bere na vědomí.
4. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 84/2018, administraci veřejné zakázky „Zlepšení nakládání s odpady v obci
Cerekvice nad Bystřicí“ prostřednictvím společnosti MA Projekt, spol. s r.o. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
č. 85/2018, administraci dotace MZe, administrátor žádosti společnost Axiom nabízí
provedení výběrového řízení na dodavatele stavby. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů.
č. 86/2018, rozpočtové opatření č. 16/2018 ve výši 24 691 300,- Kč, jak na straně
příjmů, tak na straně výdajů. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
č.

87/2018, jednotlivé výbory budou pracovat v navrženém složení. Pro návrh 7
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy.

č. 88/2018, roční odměny občanů za práci pro veřejnost podle rozpisu dle bodu 3b)
ve výplatním termínu listopad 2018. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů.
č.

89/2018, mimořádnou roční odměnu řediteli základní školy ve výši 20 000,- Kč.
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2hlasy.

č. 90/2018, Směrnici pro používání mobilního telefonu č.2/2018. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
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č. 91/2018, cenovou přílohu č.1pro rok 2019 – ke smlouvě S093000457 se společností
FCC Česká republika, s.r.o. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Zapsáno, přečteno a podepsáno 21.11. 2018 ve 22.00 hodin.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12. prosince 2018 od 18.00
hodin v kanceláři starosty na obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí č.p. 53.
Předpokládaný program dalšího ZO:
1.
Kontrola usnesení
2.
Rozpočtové opatření, rozpočet p.o. ZŠ 2019, rozpočet obce na rok 2019,
rozpočtové provizorium, zmocnění starosty
3.
Různé
4.
Usnesení
Zapsal: Zdeněk Elfmark
Ověřili: p. Miroslav Baláš, p. Helena Vitvarová
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