Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 31. 3. 2021 od 18.00 hodin na OÚ Cerekvice nad Bystřicí.
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Hosté:

p. Tomáš Sedláček, p. Jaromíra Oubramová

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: sl. Andrea Oubramová, p. Miroslav Baláš
Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého ZO
2. Rozpočtové opatření
3. Různé
4. Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání navrženým
programem. Pro program 8 hlasů, proti 0 hlasy, zdržel se 0 hlasů. Starosta navrhuje výše
uvedené ověřovatele. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. ZO schvaluje
navržený program a ověřovatele zápisu.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého ZO
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“. 23. 3. 2021 proběhlo
kolaudační řízení, vydána souhlasná stanoviska Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje
a Odboru památkové péče MěÚ Hořice. Dne 25. 3. 2021 vydán stavebním
úřadem MěÚ Hořice Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Předáno
administrátorovi pro vyřízení u dotačního orgánu. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy

-

Dotace MK ČR z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2021
na opravu střechy Kaple Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí –
žádost nebyla vybrána k přidělení dotace. ZO bere na vědomí.
Rozprava : p. Trousil – navrhuje vyžádat si oficiální kritéria hodnocení na
bodování žádosti
p. Málek – upozornil na umístění nově zrekonstruovaného obrazu, který se
může vlhkostí znehodnotit
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-

Dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření místa na Veřejně prospěšné práce. Úřad
práce ČR poskytnul dotaci na 1 pracovní místo od 1.3.2021 a na 2 pracovní
místa od 1. 4. 2021. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy

-

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 – podaná
žádost o dotaci z tohoto dotačního titulu na projekt „Rekonstrukce sociálního
zařízení v MŠ Cerekvice nad Bystřicí“ byla Státním zemědělským
intervenčním fondem ČR (SZIF) schválena ke spolufinancování z Programu
rozvoje venkova (PRV) ve výši 249 600,- Kč. Dohoda o poskytnutí dotace
podepsána 9. 3. 2021. Starosta navrhuje vypsat výběrové řízení na dodavatele
této rekonstrukce dle pravidel dotačního orgánu ve smyslu směrnice obce
č.1/2020 o zadávání zakázek malého rozsahu oslovením minimálně 3 uchazečů
o tuto zakázku. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
Rozprava : bez rozpravy

b) Inventarizační komise provedla dle plánu roční inventury za rok 2020 –
inventarizace majetku je bez inventarizačních rozdílů. Konečný zápis předložen na
dnešním jednání zastupitelstva obce. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy
c) Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí – Státní
pozemkový úřad ČR vyzývá obec Cerekvice nad Bystřicí ke „Stanovení postupu
realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí“ – stanovení
priorit. Pan Trousil navrhuje ponechat stávající seznam priorit. Pro návrh 2 hlasy,
proti 3 hlasy, zdržel se 4 hlasy. Návrh nebyl přijat.
Starosta navrhuje v prioritách realizace Plánu společných zařízení v rámci KOPÚ
v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí bod č.3 „Výstavba hlavní cesty HC3 včetně IP9 –
nová cesta k elektrickému transformátoru včetně liniové doprovodné zeleně“
přesunout na pozici č.1, body č.1 a č.2 se posunou o 1 pozici níže. Pro návrh 6
hlasů, proti 2 hlasy, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
Rozprava : p. Bergmannová – vznesla dotaz na současný stav pozemků ohledně
přívalových dešťů
p. Baláš – vznesl dotaz na osetí polí v dané lokalitě ohledně dešťových srážek
p. Trousil – navrhuje ponechat seznam priorit, který byl navržen z důvodu ochrany
majetku občanů
d) Kanalizace Třebovětice:
- Starosta předložil „ROZHODNUTÍ“ Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje o povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne
18.3.2021, které ještě musí nabýt právní moci. ZO bere na vědomí.
- Vodoprávní úřad v Hořicích se předběžně vyjádřil k možnosti
odkanalizování místní části Třebovětice prostřednictvím domovních čistíren
odpadních vod 5.3.2021 kladně. ZO bere na vědomí.
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- Starosta poptal další 2 odborné společnosti k podání nabídky na vypracování
studie kanalizace v Třebověticích a to společnost STAVOKA Kosice a
AquaContact Jaroměř. Společnost STAVOKA Kosice předložila místo
cenové nabídky rovnou Studii odkanalizování Třebovětic. ZO bere na
vědomí.
- Rozprava : p. Ulrichová – poukázala na provozní náklady do budoucna
p. Málek – vznesl dotaz na stávající kapacitu ČOV
e) Zásilkovna s.r.o., IČ:28408306, Praha - žádost o umístění Z – BOXU společnosti
na pozemku obce a spolupráci při jeho provozování. Starosta nechal návrh
smlouvy posoudit právní zástupkyní a její závěry odeslal provozovateli Z-BOXu
k vyjádření. K dnešnímu dni zatím nedošlo k dohodě o podmínkách umístění ZBOXu. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy
2. Rozpočtová opatření
a) Starosta předkládá rozpočtové opatření č.2/2021 ke dni 28. 2. 2021 ve výši
1000,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, které schválil ve smyslu
udělené pravomoci. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Celkový rozpočet na rok 2021 je ve výši 13 982 800,- Kč. ZO bere na vědomí.
b) Rozpočtové opatření č.3/2021, které je k 31. 3. 2021, předkládá starosta ke
schválení zastupitelstvu obce. Rozpočtové opatření č.3/2021 je ve výši
270 000,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Celkový rozpočet na
rok 2021 je ve výši 14 252 800,- Kč. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se
1 hlas. Návrh byl přijat.
Rozprava : bez rozpravy
3. Různé
a) Kulturní dům s tělocvičnou – p. Bergmannová navrhuje směnu pozemku s p.
Jarošem. Starosta obce byl pověřen vstoupit v jednání s majitelem pozemku
ohledně směny. Starosta bude informovat zastupitele na příštím zastupitelstvu
obce. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy
b) Farní charita Dvůr Králové nad Labem – Centrum pro rodinu Klubko podalo
žádost o finanční příspěvek. Návrh na finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč a
pověřit starostu k uzavření darovací smlouvy. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava : bez rozpravy
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c) Starosta seznámil zastupitele obce s termíny jednání ZO na 2.Q 2021. Pro návrh 9
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava : bez rozpravy
d) Starosta seznámil zastupitele obce o souhrnné kontrole plnění usnesení
zastupitelstva obce za II. Pololetí 2020. ZO bere na vědomí.
Rozprava : p. Trousil – požádal starostu o zaslání zápisu elektronicky
e) Starosta informoval zastupitelstvo obce o nové žádosti o stavební pozemek
v lokalitě „Za Pekárnou“. Uchazeč bude zapsán do seznamu žadatelů o výstavbu.
Celkový počet žadatelů je aktuálně 37. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy
f) Ředitel ZŠ předložil zastupitelstvu obce ke schválení žádost na převod
hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního fondu. Pro návrh 9 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava : bez rozpravy
g) Starosta seznámil zastupitele s Žádostí o podporu provozu „Linka bezpečí“ ve výši
5000,- Kč. Návrh na finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč. Pro návrh 9 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava : bez rozpravy
h) Starosta informoval zastupitele obce o průběhu oprav statkové kuchyně.
Provedeny opravy jádrových omítek, podlah a kamenného zdiva dle požadavku
NPÚ Josefov. Dále poptány tři firmy na předložení nabídky na opravu
elektroinstalace, k dnešnímu dni byla předložena jedna nabídka ve výši 199 957,41
Kč bez DPH, dále předložena nabídka na opravu vodovodu, kanalizace a sanitární
techniky ve výši 65 562,- Kč včetně DPH. Starosta navrhuje realizaci oprav dle
předložených nabídek. Starosta dostal za úkol poptat více firem ohledně
elektroinstalace, z důvodu posouzení cenových nabídek. ZO bere na vědomí.
Rozprava : bez rozpravy
Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č.30/2021

Vypsat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce sociálního zařízení v
MŠ Cerekvice nad Bystřicí dle pravidel dotačního orgánu ve smyslu
směrnice obce č.1/2020 o zadávání zakázek malého rozsahu oslovením
minimálně 3 uchazečů o tuto zakázku. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.31/2021

V prioritách realizace Plánu společných zařízení v rámci KOPÚ v k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí bod č.3 „Výstavba hlavní cesty HC3 včetně IP9 –
nová cesta k elektrickému transformátoru včetně liniové doprovodné
zeleně“ přesunout na pozici č.1, body č.1 a č.2 se posunou o 1 pozici níže.
Pro návrh 6 hlasů, proti 2 hlasy, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
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č.32/2021

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021 provedené k 31. 3. 2021. Pro
návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.

č.33/2021

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Farní charitě Dvůr Králové nad
Labem – Centrum pro rodinu Klubko ve výši 5 000,- Kč a pověřuje
starostu k uzavření darovací smlouvy. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat

č.34/2021

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh termínů jednání ZO na II. Q.
2021. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.35/2021

Převod hospodářského výsledku 2020 do rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č.36/2021

ZO schvaluje příspěvek ve výši 3000,- Kč pro provoz „Linky bezpečí“.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo obce neschvaluje pod číslem usnesení:
č.38/2021 Státní pozemkový úřad ČR vyzývá obec Cerekvice nad Bystřicí ke
„Stanovení postupu realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Cerekvice
nad Bystřicí“ – stanovení priorit. Pan Trousil navrhuje ponechat
stávající seznam priorit. Pro návrh 2 hlasy, proti 3 hlasy, zdržel se 4 hlasy.
Návrh nebyl přijat.

Zapsáno, přečteno a podepsáno 31. 3. 2021 v 20.50 hodin.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 21. dubna 2021 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: sl. Andrea Oubramová, p. Miroslav Baláš
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