Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného dne
22. 7. 2020 od 18.00 hodin na OÚ Cerekvice nad Bystřicí.
Přítomni:

p. Milan Tobolka, p. Marcela Bergmannová, p. Zdeněk Elfmark,
p. Michal Trousil, p. Miroslav Baláš, sl. Andrea Oubramová (18.45)
p. Radovan Málek (18.35), p. Helena Vitvarová (19.10)

Nepřítomni: p. Milada Ulrichová – omluvena
Hosté:

p. Veronika Jašíková, p. Tomáš Rejl, p. Jaromíra Oubramová

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Marcela Bergmannová, p. Miroslav Baláš
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 5 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. ZO schvaluje navržený program a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola usnesení
a) Dotace:
 Dotace MŽP ČR (SFŽP ČR) na projekt „Snížení energetické náročnosti
památkově chráněné budovy č.p.1 Cerekvice nad Bystřicí“, registrační číslo
projektu: „CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008221“. 22. 7. 2020 dodána
Aktualizace Energetického posouzení projektu se změnou počtu a výkonu
tepelných čerpadel. ZO bere na vědomí.
 Místní akční skupina MAS Podchlumí, z.s. - Výzva MAS v souladu s
Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem
Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) – Fische č.6 – Občanská
vybavenost – dne 9. 7. 2020 byla podána žádost o dotaci z tohoto dotačního
titulu na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Cerekvice nad
Bystřicí“. Rozpočtové náklady jsou ve výši 521.302,- Kč, požadovaná
dotace je ve výši 249.600,- Kč. ZO bere na vědomí.
 Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
na rok 2020 – 2. fáze – odborná příprava, výjezdy a taktická cvičení, opravy
techniky a materiál pro JPO III. Termín podání žádosti do 31. 7.
2020.Starosta navrhuje podat žádost o tuto dotaci. Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
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b) Starosta informoval zastupitele obce o probíhající rekonstrukci zámku. Kontrolní
dny se konají každý týden. Práce probíhají podle harmonogramu. ZO bere na
vědomí.
c) Starosta informoval zastupitele obce o „Závěrečném jednání“ v rámci
Komplexních pozemkových úprav, které se bude konat dne 27.7.2020 v 15.00
hodin v sále Obecního domu obce Boháňka pro všechny účastníky řízení. ZO bere
na vědomí.
d) Energie Pro x Obec Cerekvice nad Bystřicí. Starosta informoval zastupitele obce o
aktuálním dění sporu ve věci platnosti smlouvy o dodávce energií. Právní
zástupkyně JUDr. Desenská podala odpor proti platebnímu rozkazu ve stanoveném
termínu k Okresnímu soudu v Jičíně. ZO bere na vědomí.
e) Starosta informoval zastupitele obce o cenové nabídce od firmy Dopravně
Inženýrská Kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové na Projekční práce
při výstavbě RD v lokalitě „Za pekárnou“. Starosta navrhuje poptat minimálně 2
společnosti zabývající se touto problematikou z důvodu výše cenové nabídky
v souladu se Směrnicí o zadávání VZMR č. 1/2020. Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 3 hlasy. Návrh byl přijat.
f) Starosta informoval zastupitele obce o účasti na elektronické dražbě konané dne
16.7.2020 od 13.00 do 15.00 hodin za účelem dražení pozemků p.č. 7/2, 7/3, 8/1,
8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9/2, 14/3, 14/4, 135/7, 135/13, vše zapsáno na LV č. 463,
Katastrální úřad pro KHK, Katastrální pracoviště Jičín, k.ú. a obec Cerekvice nad
Bystřicí. Nedílnou součástí dražby byl i podíl 5472/384480 na LV č.362 –
pozemek st.parc.č.217 jehož součástí je stavba bez č.p. Obci Cerekvice nad
Bystřicí se na základě veřejné dražby udělil příklep na vydražený spoluvlastnický
podíl v ceně 43 334,- Kč. ZO bere na vědomí.
g) Kulturní akce - ZO seznámeno s průběhem Sousedského posezení ze dne 4. 7.
2020 podpořené obcí, další plánované akce jsou Dětský den s pouťovou zábavou
organizovaný SDH Třebovětice 8. 8. 2020, Setkání u Vavřinečku konané dne
30.8.2020. ZO bere na vědomí.
2. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.9/2020, předkládá předsedkyně finančního výboru ke
schválení zastupitelstvu obce, které je k 22.7.2020. Rozpočtové opatření č. 9/2020
je ve výši 135 000,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Celkový
rozpočet na rok 2020 je ve výši 31 078 400,- Kč. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
3. Různé
a) Starosta informoval zastupitele obce o nabídce pořízení automatického externího
defibrilátoru. Předloženy 2 nabídky – AED line a LIFEPAK. Dle informace velitele
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HZS ČEPRO je přístroj LIFEPAK kompaktibilní s defibrilátory, které používá
Záchranná služba KHK a v případě použití je bezplatná výměna defibrilačních
elektrod. ZO pověřuje starostu získat informace od obce Boháňka o využití tohoto
zařízení. ZO bere na vědomí.
b) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o finanční účast na publikaci „První
pomoc není věda“ ve výši min. 7 900,- Kč. Pro návrh 0 hlasů, proti 7 hlasů, zdržel
se 1 hlas. Návrh nebyl přijat.
c) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou členství ve Sdružení místních
samospráv. Pro návrh 0 hlasů, proti 8 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
d) Starosta informoval zastupitele obce o žádosti neziskové organizace Rafael dětem –
nadační fond o finanční příspěvek ve výši min. 1 000,- Kč. Pro návrh 0 hlasů, proti
6 hlasů, zdržel se 2 hlasy. Návrh nebyl přijat.
e) Úvoz Třebovětice – p.Rejl přednesl stížnost na poškození plotu. Oprava oplocení a
umístění zátarasu bude provedeno do 20.8.2020. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
f) Posilovna – p. Jašíková vznesla žádost na zveřejnění provozu posilovny na stránky
obce. ZO pověřuje starostu zajištění informovanosti posilovny na stránky obce do
24.7.2020. ZO bere na vědomí.
3. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 70/2020 ZO schvaluje podání žádosti a pověřuje starostu obce podat Žádost o
účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů na rok 2020 – 2. fáze – odborná příprava, výjezdy a taktická
cvičení, opravy techniky a materiál pro JPO III. Termín podání žádosti do
31. 7. 2020. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
č. 71/2020 ZO schvaluje poptat minimálně 2 společnosti na Projekční práce při
výstavbě RD v lokalitě „Za pekárnou“. Pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se
3 hlasy. Návrh byl přijat.
č. 72/2020 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9/2020 provedené k 22.7. 2020.
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
č. 73/2020 ZO neschvaluje finanční účast ve výši 7 900,- Kč na publikaci „První
pomoc není věda“. Pro návrh 0 hlasů, proti 7 hlasů, zdržel se 1 hlas.
Návrh nebyl přijat.
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č. 74/2020 ZO neschvaluje členství ve Sdružení místních samospráv. Pro návrh 0
hlasů, proti 8 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
č. 75/2020 ZO neschvaluje žádost o finanční příspěvek neziskové organizaci Rafael
dětem. Pro návrh 0 hlasů, proti 6 hlasů, zdržel se 2 hlasy. Návrh nebyl
přijat.
č. 76/2020 ZO schvaluje opravu poškozeného plotu p. Rejlovi a doplnění zábran do
20.8.2020. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.

Zapsáno, přečteno a podepsáno 22.7. 2020 v 20.30 hodin.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 12. srpna 2020 od 18.00
hodin na obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí 53.
Předpokládaný program dalšího ZO:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Různé
Usnesení

Zapsal: p. Zdeněk Elfmark
Ověřili: p. Marcela Bergmannová, p. Miroslav Baláš
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