Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 10. 11. 2021 od 18.00 hodin na OU v Cerekvici nad Bystřicí
Přítomni:

p. Milan Tobolka, p. Zdeněk Elfmark. p. Helena Vitvarová,
p. Radovan Málek, p. Marcela Bergmannová, p. Michal Trousil,
p. Miroslav Tobolka, p. Milada Ulrichová (19.05 hod.), p. Miroslav
Baláš

Hosté:

p. Jaromíra Oubramová, p. Jitka Stejskalová

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Miroslav Tobolka, p. Michal Trousil
Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého Zastupitelstva obce
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 Zastupitelstva obce
a) Dotace:
Dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření místa na Veřejně prospěšné práce. Starosta
navrhuje požádat ÚP ČR o prodloužení smlouvy o dotaci na 1 pracovní místo,
kterému končí platnost 30. 11. 2021. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – dotační titul č.117D8210 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova. 117D8210H – Podpora budovaní a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku – vyhlášeno 1.10.2021, termín podání žádosti do 17.12.2021
do 12.00 hodin. Dotace je ve výši maximálně 80 % uznatelných nákladů a
maximálně do 2 miliónů Kč. Pracovní schůzka na přípravu žádosti o dotaci na akci
„Hřiště pro děti – Cerekvice nad Bystřicí“, proběhne dne 16.11.2021 za účasti
zástupce MŠ a Technického a dopravně bezpečnostního výboru. Připravená žádost
bude předložena Zastupitelstvu obce k projednání dne 8.12.2021.
Rozprava: bez rozpravy
Ministerstvo zemědělství ČR – Dotační program č. 129 660 - Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2022 - Elektronická registrace žádosti
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prostřednictvím Jednotného dotačního portálu proběhne od 1. 2. 2022 (8:00 hod.)
do 18. 2. 2022 (23:59 hod.) nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka
registrovaných žádostí dosáhne v součtu pro podprogram 129 662 60 milionů Kč
(podle toho, co nastane dříve). Dotace je ve výši maximálně 70 % uznatelných
nákladů a maximálně do 300 tisíc Kč.
Starosta navrhuje připravit podklady a požádat o dotaci na restaurování Svatého
kříže mecenáše obce Štěpána Langera na místním hřbitově, který je v havarijním
stavu. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
Dotační titul POV Královéhradeckého kraje pro rok 2022, kde je možno podat
žádost v období od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Zastupitelstvo projednalo jednotlivé
tituly – DT1 – DT4.
Starosta navrhuje do příštího ZO promyslet účel jednotlivých dotačních titulů pro
potřeby obce.
Rozprava:
p. Bergmannová – podat žádost o dotaci na opravu vodní nádrže v obci
p. Málek – dotace je určena na jímání povrchových vod
b) Starosta obce seznámil zastupitele obce s pokračováním soudního řízení obec
versus Energie Pro. K okresního soudu v Jičíně bylo právní zástupkyní odesláno
doplňující vyjádření s uvedením rozsudku odvolacího Krajského soudu v Hradci
Králové v kauze Energie Pro versus ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí v obdobném
sporu. Společnost Energie Pro s.r.o. se přejmenovala na lv & vf s.r.o. a změnila i
sídlo na Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8. ZO seznámeno, bere na
vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
c) Křižovatka Čenice – starosta informoval zastupitelstvo obce, že došlo ke změně na
postu dopravního inženýra Dopravního inspektorátu Policie ČR v Jičíně. S novým
dopravním inženýrem panem Fofem projednal změnu dopravního značení na
křižovatce v Čenicích, která ke již na katastru obce Velký Vřešťov a okresu
Trutnov. Dle sdělení pracovnice společnosti INKA DZ Předměřice nad Labem,
která zajišťuje proces povolení změn dopravního značení je již vydáno i stanovisko
ze sousedního správního území a předáno na odbor dopravy MěÚ Hořice
k vyřízení. Po vydání pravomocného povolení budou změny realizovány. ZO bere
na vědomí.
Rozprava:
p. starosta – uvedl, že přišla reakce od pana Drahotského na návrhy řešení dopravy
v Třebověticích
d) Starosta informoval zastupitele obce o průběhu jednání ze dne 26.10.2021 se
zástupkyni České Pošty paní Kadidlovou o nabídce na snížení provozních nákladů
pošty při zachování dosavadního provozu. Dle jejího sdělení je postup České Pošty
takový, že nejdříve jsou povinni nabídnout projekt Pošta Partner obci, následně
pak soukromým subjektům. Pokud se nikdo nepřihlásí je dalším krokem posouzení
nabídky obce na snížení provozních nákladů. Existuje i krajní varianta a to, že by
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do obce dojížděla pojízdná pošta na 2, maximálně 3 hodiny denně.
Návrh usnesení: ZO se usneslo, že Nelze přijmout konečné stanovisko k projektu
Pošta Partner, pokud nebude předložena smlouva o provozování projektu Pošta
Partner. ZO proto vyslovuje pouze předběžný souhlas s provozováním Pošta
Partner. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Málek – vznesl dotaz čí je vnitřní vybavení pošty
p. Trousil – konstatoval, že není dostatek informací od České Pošty ohledně
vybavení a provozování Pošty Partner, dále uvedl, že skutečně závazná je pouze
smlouva o provozování Pošty Partner s Českou Poštou
p. Trousil, p. Málek – upozornili na nutnost vidět návrh smlouvy o provozování
Pošty Partner
e) Starosta obce informoval zastupitele o Zprávě VOS a.s. Jičín o komplexním
rozboru vody z úpravny vody Březovice ze dne 7.10.2021. Rozbor byl proveden ze
vzorku vody odebraného dne 14.9.2021 v zámku Cerekvice nad Bystřicí č.p.1.
Sledované ukazatele nepřekračují normové hodnoty. Pan Trousil navrhuje
usnesení: ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání o možnostech úpravy
tvrdosti vody s VOS Jičín, a.s. za účelem jejího snížení. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání s dotčenými obcemi o možné
spolupráci při snaze snížení tvrdosti vody. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Pan Málek navrhuje usnesení: Obec zadá vyhotovení oponentního posudku o
tvrdosti a základních parametrech vody nezávislé společnosti. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
f) Starosta obce informoval zastupitele o Zprávě Správy železnic o vyjádření
k prodeji drážní budovy v k.ú. Třebovětice, kde je uvedeno, že Vzhledem k tomu,
že se objekt nachází v blízkosti provozované dopravní koleje a vzhledem k
hlukové studii, nelze objekt za účelem rekonstrukce na sociální bydlení odkoupit.
Pan Trousil navrhuje toto usnesení: ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o
odkoupení nádražní budovy v Třebověticích s uvedením účelu využití budovy jako
technického zázemí obce. Pro návrh 2 hlasy (p. Trousil, p. Baláš), proti 3 hlasy (p.
Elfmark, p. Málek, p. Ulrichová), zdržel se zdržel se 4 hlasy (p. Tobolka Milan, p.
Tobolka Miroslav, p. Vitvarová, p. Bergmannová). Návrh nebyl přijat.
Rozprava:
p. Trousil uvedl, že jde především v první fázi o zjištění ceny budovy, teprve poté
by se uvažovalo o odkoupení
g) Starosta obce informoval zastupitele obce o postupu vyšetřování požáru objektu
zázemí na fotbalovém hřišti. Vyšetřování ze strany Policie ČR bylo ukončeno a
předáno HZS KHK k došetření. Provedena poptávka střešních vazníků u 3
dodavatelů – KASPER CZ s.r.o. Trutnov v ceně 307 236,69 Kč včetně DPH, BIOS
s.r.o. Česká Lípa v ceně 238 313,13 Kč včetně DPH a GASET s.r.o. Žamberk
v ceně 249 060,35 Kč včetně DPH. Starosta ve smyslu usnesení č.91/2021
objednal dodávku a montáž střešních vazníků u společnosti BIOS s.r.o. Česká
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Lípa, která předložila nejvýhodnější nabídku. Instalace střešních nosníků by měla
proběhnout v polovině ledna 2022, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Pan
Ing. Řada, stavební dozor, byl požádán o odbornou pomoc při zpracování výkazu
výměr stavebních a sanačních prací nutných k obnově vyhořelého objektu do
původního stavu, aby bylo možné poptat více dodavatelů. Stavební úřad MěÚ
Hořice sdělil, že je bude potřeba podat "ohlášení obnovení stavby ve shodě s
původními rozhodnutími stavebního úřadu" v souladu s § 177 odst. 3 stavebního
zákona. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
2. Rozpočtové opatření, příprava rozpočtu 2022
a) Rozpočtové opatření č.14/2021, předkládá předsedkyně Finančního výboru ke
schválení zastupitelstvu obce, které je k 10. 11. 2021. Rozpočtové opatření
č.14/2021 je ve výši 543 000,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a
jedná se zejména o rozpočtování daňových příjmů a dorozpočtování výdajů na
materiál na opravy, služby a opravy. Celkový rozpočet na rok 2021 je ve výši
22 253 300,- Kč. Pro návrh 0 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
Rozprava:
p. Ulrichová se omluvila paní Jašíkové za špatné použití e-mailové adresy, což
vedlo k její neúčasti na finančním výboru
b) Návrh rozpočtu obce na rok 2022 předkládá předsedkyně finančního výboru
k připomínkování. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 bude vyvěšen na úřední desce
obce Cerekvice nad Bystřicí k veřejnému připomínkování a následně předložen ke
schválení zastupitelstvu obce na jeho řádném jednání. Závazným ukazatelem
rozpočtu je paragraf. ZO seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava:
p. Trousil vznesl dotazy:
proč došlo k navýšení o 2 x 100 000,- Kč v kapitole ZŠ – odpověď p. starosty – jde
o dokončení statkové kuchyně a další opravy ve škole,
Co znamená navýšení o 400 000,- Kč v kapitole Komunální služby a územní
rozvoj – odpověď p. starosty – projektová dokumentace k územnímu řízení pro
výstavbu RD „Za Pekárnou“
p. Bergmannová vznesla dotaz: je počítáno s náklady na školní hřiště – odpověď p.
Ulrichová, p. starosta – bude se řešit, až to bude aktuální.
3. Různé
a) Paní Ulrichová navrhuje změnu členů ve Finančním výboru zastupitelstva obce
Cerekvice nad Bystřicí: odstupuje slečna Oubramová Andrea, na její místo navržen
pan Tobolka Miroslav. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p.
Tobolka Miroslav). Návrh byl přijat.
Pan Trousil navrhuje změnu člena Finančního výboru, odstupuje pan Viktor
Macháček, na jeho místo je navržen pan doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Pro návrh
7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy (p. Málek, p. Ulrichová). Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
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b) Roční odměny občanům za práci pro veřejnost. Návrh schválit odměny občanům
za práci pro veřejnost ve výši:
Jaromír Macháček
Ing. Zdeněk Elfmark
Jakub Němec
Helena Vitvarová
Michal Starsy
Jitka Dufková
Patrik Vích
Mgr. Milada Ulrichová
Ing. Vlasta Myšková
Michaela Gyuriczová
Vojtěch Hynek
Veronika Mešejdová
Jaroslava Zubrová
Mgr. Mária Elfmarková
Vítězslav Pavel
Ing. Veronika Jašíková
Věra Vecková

Obsluha věžních hodin
Šéfredaktor zpravodaje
SDH Třebovětice – JPO
SDH Třebovětice – mládež
SDH Třebovětice – mládež,
vozidla obce
SDH Třebovětice – mládež
TJ Sokol – mládež
TJ Sokol – mládež
Správa hřbitova
Úprava zeleně hřbitova 1866
Sportovní činnost – mládež
SDH Třebovětice – mládež
SDH Třebovětice – mládež
Vedení obecní kroniky
Fotodokumentace pro obec
Kulturní akce pro děti, výsadba
stromů
Vítání občánků

2.500,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
2.500,- Kč
1.500,- Kč
1.000,- Kč
4.000,- Kč
2.500,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč
3.000,- Kč
500,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč

Pan Elfmark, pan Trousil, paní Ulrichová a paní Vitvarová oznámili, že jsou ve
střetu zájmů. Starosta podává návrh schválit odměny občanům za práci pro
veřejnost podle výše uvedeného rozpisu v čisté mzdě ve výplatním termínu za
listopad 2021. Pro návrh 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 4 hlasy. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
c) Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh Dodatku č.3 k Pachtovní smlouvě
č.372 na pronájem zemědělských pozemků s firmou Agrom Třebnouševes s.r.o.,
kterým jsou navrženy úpravy ve smyslu změn očíslování a výměr zemědělských
pozemků po ukončených Komplexních pozemkových úpravách v obci Cerekvice
nad Bystřicí. Starosta navrhuje schválit Dodatek č.3 k Pachtovní smlouvě č.372.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
d) Směrnice pro poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců. Starosta seznámil
se směrnicí č. 1/2021 o poskytnutí stravenek v obci Cerekvice nad Bystřicí, kde je
navržena cena stravenky 90,- Kč namísto původních 70,- Kč s ohledem na vývoj
cen za 3 roky platnosti původní směrnice. Starosta předkládá zastupitelstvu obce
Směrnici č.1/2021 ke schválení. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
5

e) Starosta obce seznámil zastupitele s Věstníkem právních předpisů KHK, ročník
2021, částka 5, ze dne 15. 10. 2021. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
f) FCC Česká republika, s.r.o. – cenová příloha svozu a likvidace odpadů pro rok
2022 ke smlouvě S093000457 se společností FCC Česká republika, s.r.o. byla
aktualizována ve smyslu navýšení nákladů na likvidaci odpadu. Starosta navrhuje
schválit cenovou přílohu smlouvy. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
g) Starosta předložil Zastupitelstvu obce návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2021
(OZV) o poplatku za komunální odpad na území obce Cerekvice nad Bystřicí
vypracovaný v souvislosti s navýšením cen od svozové společnosti. Zároveň byl
tento návrh odeslán k metodické pomoci na oddělení dozoru Ministerstva vnitra
ČR. Po vrácení návrhu OZV z Ministerstva vnitra ČR a zapracování připomínek
bude tato vyhláška předložena ke schválení zastupitelstvu obce. ZO bere na
vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
h) Starosta obce informoval zastupitele o obnově vozového parku obce – obec
Cerekvice nad Bystřicí má možnost získat na základě žádosti obce bezúplatným
převodem od KŘ KHK Policie ČR dvě motorová vozidla vyřazená z vozového
parku KŘ KHK Policie ČR, a to osobní vozidlo Škoda Octavia 1,6 benzín r.v.2009
a dodávkové devítimístné vozidlo Ford Tranzit 2,0 diesel r.v.2003. Tato vozidla
nahradí dožívající vozidla r.v.1995 Škoda Felicia a VW Caravelle. Starosta
navrhuje schválit uzavření předloženého návrhu smlouvy o bezúplatném převodu
výše uvedených vozidel z majetku Policie ČR do majetku obce Cerekvice nad
Bystřicí. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
i) Mobilní rozhlas – aplikaci využívá obec Cerekvice nad Bystřicí od jara letošního
roku v bezplatné omezené verzi „MINI“ určené zejména pro krizovou komunikaci.
Provozovatel navrhuje obci uzavření smlouvy na užívání plné verze „OPTIMAL“
s výší platby 1 490,- Kč + DPH měsíčně. Pro návrh 0 hlasů, proti 9 hlasů, zdržel se
0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
Rozprava:
p. starosta uvedl, že v současnosti ho využívá jen 37 občanů
j) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.SNM-244-2021/RB/VB s firmou GasNet, s.r.o. – plynovodní přípojky
k 9 RD. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vychází z původní Kupní
smlouvy č.55/09/KS – 1509000227 uzavřené dne 8.6.2009 a schválené usnesením
zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí č.33/2009 ze dne 29.4.2009. Pro návrh
7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy (p. Ulrichová, p. Trousil). Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
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k) Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové – v pondělí 8.11.2021
provedena kontrola u příjemce finanční podpory – obce Cerekvice nad Bystřicí hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP dohoda č. JCA-V-18/2019 od 1. dubna 2019
do 30. listopadu 2019 a období účetně související a dohoda č. JCA-V-7/2020 od 1.
srpna 2020 do 31. ledna 2021 a období účetně související. Závěr kontroly:
Porušení podmínek u obou dohod nebylo zjištěno. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
a) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 92/2021 Podat žádost na ÚP ČR o prodloužení smlouvy o dotaci na 1 pracovní
místo, kterému končí platnost 30. 11. 2021. Pro návrh 8 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 93/2021 Požádat o dotaci na restaurování Svatého kříže mecenáše obce Štěpána
Langera na místním hřbitově. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
č. 94/2021 Nelze přijmout konečné stanovisko k projektu Pošta Partner, pokud
nebude předložena smlouva o provozování projektu Pošta Partner. ZO
proto vyslovuje pouze předběžný souhlas s provozováním Pošty Partner.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 95/2021 ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání o možnostech úpravy
tvrdosti vody s VOS Jičín, a.s. za účelem jejího snížení. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 96/2021 ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání s dotčenými obcemi o
možné spolupráci při snaze snížení tvrdosti vody. Pro návrh 9 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č.97/2021

Obec zadá vyhotovení oponentního posudku o tvrdosti a základních
parametrech vody nezávislé společnosti. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č. 98/2021 Rozpočtové opatření č.14/2021 provedené k 10. 11. 2021. Pro návrh 9
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 99/2021 Změnu členů ve finančním výboru zastupitelstva obce Cerekvice nad
Bystřicí: odstupuje slečna Oubramová Andrea, na její místo nastupuje pan
Tobolka Miroslav. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh
byl přijat.
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č. 100/2021 Ve Finančním výboru odstupuje pan Viktor Macháček, na jeho místo je
navržen pan doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Pro návrh 7 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 2 hlasy. Návrh byl přijat.
č. 101/2021 Roční odměny občanů za práci pro veřejnost podle rozpisu dle bodu 3b),
v čisté mzdě, ve výplatním termínu za listopad 2021. Pro návrh 5 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 4 hlasy. Návrh byl přijat.
č. 102/2021 Dodatek č.3 k Pachtovní smlouvě č.372 na pronájem zemědělských
pozemků s firmou Agrom Třebnouševes s.r.o. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 103/2021 Směrnici pro poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců č. 1/2021.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 104/2021 Cenovou přílohu svozu a likvidace odpadů pro rok 2022 ke smlouvě
S093000457 se společností FCC Česká republika, s.r.o. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 105/2021 Smlouvu o bezúplatném převodu dvou vozidel z majetku Policie ČR do
majetku obce Cerekvice nad Bystřicí. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 106/2021 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.SNM-244-2021/RB/VB
s firmou GasNet, s.r.o. – plynovodní přípojky k 9 RD. Pro návrh 7 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 2 hlasy. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pod číslem usnesení:
č. 107/2021 ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o odkoupení nádražní budovy
v Třebověticích s uvedením účelu využití budovy jako technického
zázemí obce. Pro návrh 2 hlasy, proti 3 hlasy, zdržel se zdržel se 4 hlasy.
Návrh nebyl přijat.
č. 108/2021 Uzavření smlouvy na užívání plné verze Mobilního rozhlasu „OPTIMAL“
s výší platby 1 490,- Kč + DPH měsíčně. Pro návrh 0 hlasů, proti 9 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Zapsáno, přečteno a podepsáno 10. 11. 2021 v 22.20 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 8. prosince 2021 od 18.00 hodin na
obecním úřadu v Cerekvici nad Bystřicí 53.
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Předpokládaný program dalšího ZO:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření, rozpočet 2022
Různé
Usnesení

Zapsal: p. Zdeněk Elfmark
Ověřili: p. Miroslav Tobolka, p. Michal Trousil
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