Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 6. 10. 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, p. Miroslav Baláš

Hosté:

p. Tomáš Sedláček, p. Jaromíra Oubramová, p. Jarmila Gregorová

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Milada Ulrichová, p. Miroslav Baláš
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 9 hlasů, proti 0 hlasy, zdržel se 0 hlasů.
Starosta navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 9 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. Žádost
obce na ÚP ČR o prodloužení smlouvy o dotaci na 1 pracovní místo, kterému
končila platnost 30. 9. 2021 byla částečně úspěšná a dotace prodloužena pouze o 2
měsíce, to je do 30. 11. 2021. Před uplynutím tohoto termínu lze znovu požádat ÚP
ČR o prodloužení. ZO seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
Dotace vyhlášená MAS Podchlumí - 12. výzva - IROP - Bezpečná doprava III –
podporované aktivity - Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní
komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních
systémů) – výše dotace až 95 % způsobilých nákladů. Projekt doplnění veřejného
osvětlení do úvozové cesty v Třebověticích osvětlovacími tělesy využívajícími
moderní technologie obnovitelných zdrojů energie – napájení fotovoltaickými
články. Termín podání prodloužen do 31. 10. 2021, ale po konzultaci podrobností
projektu na Centru regionálního rozvoje, jsme obdrželi vyjádření, že námi
navrhovaný projekt nelze z této dotace podpořit. ZO seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
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Dotace Ministerstva kultury České republiky (MK ČR) z Programu záchrany
architektonického dědictví (PZAD) pro rok 2022 na opravu střechy Kaple
Zvěstování Panně Marii v Cerekvici nad Bystřicí. Žádost o dotaci byla podána v
termínu na MK ČR. ZO seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlásilo výzvu k podávání
žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku – číslo výzvy 1/2022/117D8210 - termín podávání žádostí
je od 1. 10. 2021 do 17. 12. 2021. Starosta navrhuje podat žádost o dotaci z tohoto
dotačního titulu na projekt s názvem "Hřiště pro děti – Cerekvice nad Bystřicí" dle
projektové studie „Sadové úpravy v MŠ a ZŠ Cerekvice nad Bystřicí“ bez staveb
podléhajících stavebnímu povolení a s povinným doplatkem rozdílu mezi
schválenou dotací a celkovou cenou projektu. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
b) Studie lokalita RD „Za Pekárnou“ Cerekvice nad Bystřicí byla zpracovatelem
dokončena a předána objednateli. Starosta navrhuje zahájit výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení na celou řešenou lokalitu
jako další stupeň projektu. Pro návrh 6 hlasů (p. Tobolka, p. Elfmark, p. Málek, p.
Vitvarová, p. Ulrichová, p. Tobolka Mir.), proti 2 hlasy (p. Trousil, p. Baláš),
zdržel se 1 hlas (p. Bergmannová). Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
c) Starosta obce seznámil zastupitele obce s pokračováním soudního řízení obec
versus Energie Pro. Řízení u okresního soudu v Jičíně bylo svoláno na 29. 9. 2021
a po částečném projednání odročeno na 9. 2. 2022 za účelem pokračování v
dokazování. Zároveň dne 5. 10. 2021 proběhlo soudní řízení u odvolacího
Krajského soudu v Hradci Králové v kauze Energie Pro versus ZŠ a MŠ Cerekvice
nad Bystřicí v obdobném sporu a odvolací soud schválil původní rozhodnutí
okresního soudu v Jičíně, které bylo ve prospěch ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí.
Energie Pro může nyní podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. ZO seznámeno,
bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
d) Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o mimořádnou finanční podporu
pro nepřetržitou terénní osobní asistenci spolku Sportem proti bariérám, z.s. ve
výši 15 000,- Kč na nákup tří osobních automobilů. Na vyžádání doložena aktuální
poskytovaná asistence. Starosta s ohledem na využívání osobní asistence našimi
občany a předpokládané budoucí rozšíření těchto sociálních služeb navrhuje
poskytnout finanční dar v požadované výši 15 000,- Kč. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
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2. Rozpočtové opatření
Starosta předkládá rozpočtové opatření č. 12/2021 ke dni 30. 9. 2021 ve výši 0,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 21 085 300,- Kč. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
Rozpočtové opatření č.13/2021, předkládá předsedkyně Finančního výboru ke
schválení zastupitelstvu obce, které je k 6. 10. 2021. Rozpočtové opatření
č.13/2021 je ve výši 625 000,- Kč, jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a
jedná se zejména o rozpočtování daňových příjmů a poplatků za odpady a
dorozpočtování výdajů na materiál na opravy, služby a opravy. Celkový rozpočet
na rok 2021 je ve výši 21 710 300,- Kč. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se
1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
3. Různé
a) Žádosti o prodej stavebního pozemku v lokalitě „Za Pekárnou“ č. j.:
CER/556/2021 ze dne 17. 9. 2021 a CER/564/2021 ze dne 22. 9. 2021. Žádosti
budou zařazeny do seznamu žadatelů o stavební pozemky. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
b) Předseda Technického a dopravně bezpečnostního výboru seznámil zastupitele
obce se zápisem z jednání výboru. Zápis je součástí Zápisu ze zasedání
zastupitelstva. Předseda Technického a dopravně bezpečnostního výboru navrhuje
ZO schválit navrhované body a pověřit starostu obce k ověření realizovatelnosti
jednotlivých opatření. Bude proveden průzkum mezi místně příslušnými občany o
navrhovaných změnách provozu v této lokalitě (viz zápis ze dne 20. 9. 2021). Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Bergmannová – navrhuje umístit v době svozu odpadu přenosné zákazové
značky z důvodu průjezdnosti popelářských vozů.
p. Ulrichová – navrhuje v okolí ostrůvku prostřední bytovky nechat namalovat
žluté vodorovné zákazové čáry.
p. starosta – uvedl, že je připravená studie parkovací plochy u bytovek.
c) Starosta obce seznámil zastupitele obce s mimořádnou událostí – požárem objektu
zázemí na fotbalovém hřišti. Vyšetřování ze strany HZS ani Policie ČR nebylo
doposud ukončeno. Provedeno ohledání objektu ze strany pojišťovny a provizorní
zakrytí objektu proti zatékání. Probíhá administrace škodní události s pojišťovnou
a poptávka sanačních a stavebních prací. Návrh usnesení – ZO pověřuje starostu
k zajištění prací a materiálu souvisejících se zastřešením vyhořelého objektu ve
finančním limitu do 800 000,- Kč (jedná se o příhradové nosníky a střešní krytinu).
Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
Rozprava:
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d) Křižovatka Čenice – pan Trousil vznesl dotaz ohledně výsledku jednání o
bezpečnosti křižovatky projednávané na zasedání zastupitelstva 2. 6. 2021.
Rozprava:
p. starosta – objednáno již v roce 2020 u společnosti INKA – dopravní značení
Hradec Králové s.r.o., Předměřice nad Labem. Povolení navrhovaných změn
dotčenými orgány, doposud nebylo vydáno, bude vznesena urgence u dodavatele.
4. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 86/2021 ZO schvaluje podat žádost o dotaci z dotačního titulu MMR ČR číslo
výzvy 1/2022/117D8210 na projekt s názvem "Hřiště pro děti – Cerekvice
nad Bystřicí" dle projektové studie „Sadové úpravy v MŠ a ZŠ Cerekvice
nad Bystřicí“ bez staveb podléhajících stavebnímu povolení a s povinným
doplatkem rozdílu mezi schválenou dotací a celkovou cenou projektu. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 87/2021 ZO schvaluje zahájit výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro územní řízení na celou řešenou lokalitu RD „Za
Pekárnou“ Cerekvice nad Bystřicí jako další stupeň projektu. Pro návrh 6
hlasů (p. Tobolka, p. Elfmark, p. Málek, p. Vitvarová, p. Ulrichová, p.
Tobolka Mir.), proti 2 hlasy (p. Trousil, p. Baláš), zdržel se 1 hlas (p.
Bergmannová). Návrh byl přijat.
č. 88/2021 ZO schvaluje poskytnout finanční dar v požadované výši 15 000,- Kč na
nákup tří osobních automobilů jako mimořádnou finanční podporu pro
nepřetržitou terénní osobní asistenci spolku Sportem proti bariérám, z.s.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlas. Návrh byl přijat.
č. 89/2021 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.13/2021 provedené k 6. 10. 2021. Pro
návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
č. 90/2021 ZO schvaluje navrhované body Technického a dopravně bezpečnostního
výboru a pověřuje starostu obce k ověření realizovatelnosti jednotlivých
opatření. Bude proveden průzkum mezi místně příslušnými občany o
navrhovaných změnách provozu v této lokalitě (viz zápis ze dne 20. 9.
2021). Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
č. 91/2021 ZO schvaluje pověřit starostu k zajištění prací a materiálu souvisejících se
zastřešením vyhořelého objektu ve finančním limitu do 800 000,- Kč
(jedná se o příhradové nosníky a střešní krytinu). Pro návrh 8 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
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Zapsáno, přečteno a podepsáno 6. 10. 2021 v 20.40 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 10. listopadu 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: p. Milada Ulrichová, p. Miroslav Baláš
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