Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 10. 7. 2019 od 18.00 hodin na OÚ Cerekvice nad Bystřicí.
Přítomni:

p. Milan Tobolka, p. Zdeněk Elfmark, p. Michal Trousil,
p. Radovan Málek, p. Milada Ulrichová, p. Marcela Bergmannová,
sl. Andrea Oubramová(od 18.50 h.), p. Helena Vitvarová(od 19.00h)

Nepřítomni: p. Miroslav Baláš - omluven
Hosté:

p. Ludmila Šimková

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Michal Trousil, p. Milada Ulrichová
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola plnění usnesení z minulého ZO
Rozpočtové opatření
Různé
Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání navrženým
programem a současně navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 6 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. ZO schvaluje navržený program a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení
a) Dotace:
- Dotace na restaurování oltářního obrazu ZPM – 25. 6. 2019 byla podána žádost
o dotaci ve výši 99.300,- Kč pro 3. etapu restaurování pro rok 2020. ZO bere na
vědomí.
- Dotace MŽP ČR (SFŽP ČR) a Královéhradeckého kraje na projekt „Snížení
energetické náročnosti památkově chráněné budovy zámku“ – ke stavebnímu
řízení ve lhůtě podáno vyjádření odboru památkové péče MěÚ Hořice, stavební
úřad v Hořicích vydá v nejbližších dnech příslušné povolení. Předložen návrh
příkazní smlouvy na administraci podlimitní veřejné zakázky na realizaci
tohoto projektu od Mgr. Martiny Zábranské Vrátné je ve výši 28 tis. Kč bez
DPH. Starosta navrhuje uzavřít smluvní vztah ve smyslu předložené návrhu.
Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
- Dále starosta navrhuje podat žádosti na oba poskytovatele dotace o prodloužení
termínu dokončení projektu „Snížení energetické náročnosti památkově
chráněné budovy zámku“ do roku 2021. Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
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- Dotace z Úřadu práce ČR na VPP – žádost o prodloužení smlouvy č. JCA-V18/2019 na 1 pracovnici byla ÚP schválena a dohoda prodloužena do
30.11.2019. ZO bere na vědomí.
- Dotace z MMR ČR – oficiální rozhodnutí o schválení dotace na opravu místní
komunikace pod rybníkem v Cerekvici nad Bystřicí zatím nebylo doručeno.
Nabídka na administraci VZMR na realizaci této opravy od Ing. Petra Vláška je
ve výši 25 tis. Kč včetně DPH. Starosta navrhuje uzavřít smluvní vztah ve
smyslu předložené nabídky. Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh
byl přijat.
b) Zastupitelstvo obce projednalo připomínky a podněty z veřejného jednání o plánu
výstavby v lokalitě „Za pekárnou“. Starosta navrhuje schválit předloženou
koordinační situaci zástavby a pokračovat v projektu pro územní řízení
s podmínkou, že pro stavební řízení projektant zapracuje koeficient zastavěnosti,
případně jiné regulativy schválené zastupitelstvem obce. Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
c) Pan Trousil podal návrh pověření vedení obce společně s projektantem k zajištění
předběžné kalkulace nákladů budování infrastruktury v lokalitě „Za pekárnou“
v první etapě zástavby podle ceníku vydávané Ústavem územního rozvoje. Pro 2
hlasy, proti 5 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
d) VZMR – Zlepšení nakládání s odpady v obci Cerekvice nad Bystřicí – opakovaná
výzva na stavební práce a instalaci kontejnerových přístřešků byla zveřejněna na
profilu zadavatele obce Cerekvice nad Bystřicí a zároveň rozeslána potencionálním
dodavatelům e - mailem administrátorem VZMR společností MA Projekt, spol.
s r.o. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v pondělí 1. července 2019. Pro
každou část VZMR byla doručena pouze 1 nabídka. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno se zprávou hodnotící komise, kde komise zkonstatovala, že nabídky
účastníků jsou kompletní, účastníci v celém rozsahu prokázali splnění
požadovaných způsobilostních požadavků a doporučuje zadavateli uzavřít
s účastníky smlouvy o dílo. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
e) Projednání tržního řádu a vyhlášky o místním poplatku. Návrh předkladatele pana
Trousila odeslat k posouzení nadřízeným orgánům. Pan Trousil uvedl, že díky
připomínkám nadřízených orgánů není stávající Tržní řád v souladu s aktuální
legislativou. Pro návrh 1 hlas, proti 4 hlasy, zdržel se 3 hlasy. Návrh nebyl
schválen.
f) Starosta seznámil zastupitele se Zápisem z povodňové prohlídky konané dne
23.5.2019 na vodním toku Bystřice. ZO bere na vědomí.
g) Starosta seznámil zastupitele s Rozhodnutím Krajského úřadu o uzavření dodatku
VPS mezi městem Hořice a obcí Cerekvice nad Bystřicí o obecní policii. Nutno
vyčkat nabytí právní moci rozhodnutí. ZO bere na vědomí.
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2. Rozpočtové opatření
Starosta předložil rozpočtové opatření č.9/2019, které bylo provedeno starostou ke
dni 30. 6. 2019, a které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Rozpočtové opatření
č.9/2019 je ve výši 0,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. ZO bere na
vědomí.
3. Různé
a) Starosta informoval zastupitele ve věci památkové ochrany terénních pozůstatků
dvojitého rondelu v k. ú. Třebovětice a obci Cerekvice nad Bystřicí. ZO bere na
vědomí.
b) Starosta informoval zastupitele o zastavení stavebního řízení manželů
Rychterových – výstavba RD v lokalitě vedle úvozu v Třebověticích. ZO bere na
vědomí.
c) Starosta seznámil zastupitele obce se závěry z jednání z Valné hromady MAS
Podchlumí a dotačními možnostmi, které budou vyhlášeny na jaře 2020. ZO bere
na vědomí.
d) Starosta vyzval zastupitele obce k vyjádření se k návrhu železničního jízdního řádu
pro rok 2020. Změny jsou minimální. Termín připomínek je nejpozději do
21.7.2019. ZO bere na vědomí.
e) Starosta seznámil zastupitele obce s nutností náhrady 2 setů DT (dýchací technika)
pro JPO III, kterým končí doba použitelnosti 31. 12. 2019. Starosta navrhuje podat
žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu KHK na pořízení 2 setů DT a úpravu terénu
před hasičskou zbrojnicí v Třebověticích. Pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
f) Starosta seznámil zastupitele obce s Žádostí Českomoravské myslivecké jednoty
z.s., Okresní myslivecký spolek Jičín o poskytnutí finanční podpory na jeho
činnost. Pro návrh 0 hlasů, proti 8 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
g) Starosta seznámil zastupitele obce s návrhem Smlouvy o zániku předkupního práva
na původní pozemek parc. č.265/25 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí. Smluvní
podmínky pro tento úkon jsou vlastníky splněny. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
h) Pan Trousil upozornil na znečišťování vodoteče Formanka odpadky. V dané
lokalitě bude umístěno upozornění o zákazu znečišťování vodoteče. ZO bere na
vědomí.
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i) Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu kontrolního výboru z kontroly činnosti
finančního výboru ze dne 9.7.2019. Pan Trousil uvedl, že zpráva bude Kontrolním
výborem teprve projednána. ZO bylo seznámeno.

4. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č.61/2019

ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností MA Projekt, spol.
s r.o. na administraci podlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu
„Snížení energetické náročnosti památkově chráněné budovy zámku“. Pro
návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.62/2019

ZO schvaluje podat žádosti na oba poskytovatele dotace o prodloužení
termínu dokončení projektu „Snížení energetické náročnosti památkově
chráněné budovy zámku“ do roku 2021. Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.63/2019

ZO schvaluje uzavřít smluvní vztah s Ing. Petrem Vláškem na
administraci VZMR na realizaci opravy místní komunikace pod rybníkem
v Cerekvici nad Bystřicí. Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.

č.64/2019

ZO schvaluje předloženou koordinační situaci zástavby RD „Za
Pekárnou“ a pokračování v projektu pro územní řízení s podmínkou, že
pro stavební řízení projektant zapracuje koeficient zastavěnosti, případně
jiné regulativy schválené zastupitelstvem obce. Pro návrh 6 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.65/2019

ZO schvaluje zprávu hodnotící komise VZMR – Zlepšení nakládání
s odpady v obci Cerekvice nad Bystřicí – opakovaná výzva na stavební
práce a instalaci kontejnerových přístřešků a uzavření smluv o dílo
s vybranými dodavateli. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.

č.66/2019

ZO schvaluje podat žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu KHK na
pořízení 2 setů DT a úpravu terénu před hasičskou zbrojnicí
v Třebověticích. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasy, zdržel se 0 hlasů. Návrh
byl přijat.

č.67/2019

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zániku předkupního práva na původní
pozemek parc. č.265/25 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí. Pro 8 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje pod číslem usnesení:
č.68/2019

ZO neschvaluje žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., Okresní
myslivecký spolek Jičín o poskytnutí finanční podpory. Pro 0 hlasů, proti
8 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat

č.69/2019 ZO neschvaluje návrh pana Trousila pověření vedení obce společně
s projektantem k zajištění předběžné kalkulace nákladů budování
infrastruktury v lokalitě „Za pekárnou“ v první etapě zástavby podle
ceníku vydávané Ústavem územního rozvoje. Pro 2 hlasy, proti 5 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
č.70/2019

ZO neschvaluje návrh pana Trousila navržený tržní řád a Vyhlášky o
místním poplatku odeslat k posouzení nadřízeným orgánům. Pro návrh
1 hlas, proti 4 hlasy, zdržel se 3 hlasy. Návrh nebyl schválen.

Zapsáno, přečteno a podepsáno 10.7. 2019 ve 20.45 hodin.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 31. července 2019 od 18.00
hodin na obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí č.p. 53.

Předpokládaný program dalšího ZO:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Různé
Usnesení

Zapsal: p. Zdeněk Elfmark
Ověřili: p. Michal Trousil, p. Milada Ulrichová
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