Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 19. 01. 2022 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. Miroslav Baláš,
p. Milada Ulrichová, p. Michal Trousil, p. Miroslav Tobolka

Hosté:

p. Bohumila Kadidlová – Česká pošta, p. Lenka Smolíková – vedoucí
pošta Jičín, p. Jan Skala, p. Tomáš Rejl, p. Ivo Drahotský

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Milada Ulrichová, p. Marcela Bergmannová
Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého Zastupitelstva obce
2. Různé
3. Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání navrženým
programem. Pro program 9 hlasů, proti 0 hlasů, 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) Projekt „Pošta Partner“ - dnešního jednání zastupitelstva se účastní zástupce České
Pošty paní Kadidlová. Zastupitelstvo obce bylo informováno o průběhu jednání ve
věci projektu. Paní Kadidlová zaslala návrh smlouvy o provozování projektu
„Pošta Partner“, který byl rozeslán všem členům zastupitelstva k vyjádření. ZO
bere na vědomí.
Rozprava: p. Kadidlová – konstatovala, že pošta musí snížit počet pošt v celé
republice do roku 2024, nabízí obci zřízení „Pošty Partner“, nebo „Mobilní pošty“,
žádá po obci vyjádření, se kterou variantou souhlasí. Argumentuje, že v regionu
působí mnoho takových pošt. Dále konstatovala, že se každým rokem snižuje
počet poštovních transakcí a pošta je nerentabilní. Cílem pošty je převedení
nákladů na obce, pokud bude zájemce na provoz „Pošty Partner“ pak bude
převedena bez vědomí obce na žadatele. Provozní hodiny „Pošty Partner“ musí být
dodrženy ve stávajícím rozsahu.
p. Ulrichová – vznesla dotaz, proč pošta nereaguje na nabídnutou pomoc od obce
při provozování provozovny,
p. Málek – upozornil, že s „Poštou Partner“ se zhorší služby občanům,
p. Smolíková – konstatovala, že má na starost 24 provozoven „Pošty Partner“ bez
větších problémů,
p. Trousil – požadoval informaci od p. Kadidlové o problémech „Pošty Partner“ –
odpověď p. Kadidlové – největší problém je v zastupování při absenci z důvodu
nemoci, dovolených atd.,
p. Ulrichová – se obává úniku informací, pokud bude“ Pošta Partner“ v obchodě a
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v jiných zařízeních, jak bude řešen odstup od ostatních zákazníků a dodržení
GDPR,
p. Drahotský – konstatoval, že pošta má za úkol jen minimalizovat náklady, nebylo
vyjádření od nadřízených p. Kadidlové ani vedení pošty informovat obec o jiných
možnostech,
p. Trousil - navrhuje usnesení – p. starosta osloví nadřízené paní Kadidlové
s konkrétní finanční nabídkou na snížení nákladů na provoz České pošty v obci
Cerekvice nad Bystřicí. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh
byl přijat.
b) Dotace:
Ministerstvo zemědělství ČR – Státní zemědělský intervenční fond ČR (SZIF) –
dne 13. 1. 2022 obec obdržela „Oznámení o výši dotace“, kde byla schválena
dotace v celkové výši 249 600,- Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního
zařízení v MŠ Cerekvice nad Bystřicí“ dotované prostřednictvím MAS Podchlumí.
ZO bere na vědomí.
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 – žádost o dotaci byla podána 15. 12. 2021. Celkové
vyčíslené náklady na akci „Hřiště pro děti – Cerekvice nad Bystřicí“ jsou ve výši
2 246 144,78 s DPH, požadovaná výše dotace je ve výši 1 627 709,- Kč. ZO bere
na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
c) Starosta obce seznámil zastupitele obce s kontrolním rozborem pitné vody
provedeným společností Povodí Labe, státní podnik – veškeré parametry jsou
v pořádku. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. Trousil – vznesl dotaz, jestli proběhlo jednání starostů okolních obcí
s VOS Jičín – odpověď p. starosty oficiální jednání neproběhlo, úkol trvá.
d) Starosta obce informoval zastupitele obce o postupu oprav víceúčelového objektu
na hřišti po požáru. Doposud byla provedena kompletní demontáž střešní
konstrukce včetně stropů a instalace nových střešních vazníků.
Ve smyslu usnesení zastupitelstva obce číslo 111/2021 bylo 15. 12. 2021 vypsáno
výběrové řízení na dodavatele opravy víceúčelového objektu kabin, kiosku a
pergoly na místním fotbalovém hřišti v Cerekvici č. p. 166 po požáru a obesláno 5
dodavatelů – Ing. Petr Pelouch, Hradec Králové, Jan Kulhánek, Cerekvice, Pavel
Kočí, Jeřice, ASJ s.r.o., Světí a Viktor Šantrůček, Hradec Králové. Nabídku v
termínu do 5. 1. 2022 podali 3 uchazeči - Ing. Petr Pelouch, Hradec Králové
s nabídkovou cenou 1 788 021,84 Kč včetně DPH, Jan Kulhánek, Cerekvice
s nabídkovou cenou 1 740 189,92 Kč včetně DPH a Pavel Kočí, Jeřice
s nabídkovou cenou 1 773 128,40 Kč včetně DPH. Jednatel společnosti ASJ s.r.o.,
Světí, pan Švub se z výběrového řízení z kapacitních důvodů omluvil. Pan Viktor
Šantrůček nabídku nezaslal ani se z výběrového řízení neomluvil. Nejvýhodnější
nabídku předložil pan Jan Kulhánek, Cerekvice nad Bystřicí 100 ve výši
1.740.189,92 Kč včetně DPH. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o dílo na opravy
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víceúčelového objektu kabin, kiosku a pergoly na místním fotbalovém hřišti v
Cerekvici č. p. 166 po požáru, s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, a
to s OSVČ panem Janem Kulhánkem, Cerekvice nad Bystřicí 100, IČ: 05767431
na celkovou cenu 1.740.189,92 Kč včetně DPH. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat. ZO pověřuje starostu k uzavření
smlouvy.
Rozprava: p. Trousil – zdržuje se z důvodu, že nebyl seznámen se zněním SoD.
2. Různé
a) Dary občanům – příspěvek na svoz komunálního odpadu samostatně žijícím
důchodcům při svozu nádoby 120 litrů 1 x za měsíc. Starosta navrhuje poskytnout
účelový dar občanům na svoz odpadů ve výši 592,- Kč. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Jméno
Marková Božena
Ing. Myšková Vlasta
Pilařová Irena
Tluková Milada
Sládek Alois
Tobolková Mária
Suhajová Jitka
Tobolka Václav
Erbsová Věra
Kollárik Luboš
Hlavatá Miroslava
Růžičková Zdeňka
Bednářová Jarmila
Hakenová Miloslava
Písecký Petr
Bucháčková Naděžda
Rott Ditmar
Miškářová Alena

Místo
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Cerekvice n. Bystřicí
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice
Třebovětice

Číslo popisné
15
51
83
85
106
121
132
143
127
164
18
83
59
40
87
94
51
88

Rozprava: bez rozpravy
b) Starosta informoval zastupitelstvo obce o nové žádosti o stavební pozemek
v lokalitě „Za Pekárnou“ č. j.: CER/739/2021 ze dne 13. 12. 2021. Uchazeč bude
zapsán do seznamu žadatelů o výstavbu. Celkový počet žadatelů je aktuálně 44.
ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
c) Prodej pozemku v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí – starosta obce předkládá
zastupitelstvu obce Žádost č.j.:CER/776/2021 o odkup části pozemku parc.č.353/3
u domu č.p.12 v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí v minimální nezbytné míře z důvodu
obnovení původního vchodu do suterénu domu. Návrh vyhlásit záměr obce na
prodej části pozemku parc.č.353/3 v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, oddělený na
základě geometrického plánu. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p.
Trousil). Návrh byl přijat.
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Rozprava: bez rozpravy
d) Bistro „Na Hrádku“ – starosta informoval zastupitelstvo obce o žádosti
provozovatele bistra „Na Hrádku“ o nákladech na provoz, a možných úlevách od
obce při provozování.
Rozprava: p. Ulrichová – vznesla dotaz, jestli nájemce požádal o dotaci od státu
pro podnikatele v době Covidu,
p. Trousil - vznesl dotaz na nájemce o předložení dokladů na náklady provozu,
p. Málek – navrhnul v případě nefunkčnosti zařízení prodej objektu.
e) Ceník služeb – starosta předložil zastupitelům obce návrh úpravy ceníku služeb
platný od 1.2.2022. Byly aktualizovány ceny zejména s ohledem na navýšení
mzdových nákladů na zaměstnance a navýšení cen pohonných hmot. Také bylo
z ceníku vyřazeno odprodané vozidlo VW Caravella, které bylo nahrazeno
vozidlem Ford Tranzit. U položky hlášení obecním rozhlasem pro komerční
subjekty je navrženo snížení na částku 50,- Kč včetně DPH. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: p. Trousil – navrhuje poplatek 50,- Kč včetně DPH pro hlášení obecním
rozhlasem pro komerční subjekty.
f) Vesnická hokejová liga – příspěvek na pronájem sportoviště. Předložena žádost od
zástupce cerekvických neregistrovaných hokejistů pana Jana Rachoty o příspěvek
na pronájem lední plochy v Pivovaru Lindr ve Mžanech, kde probíhá soutěž
okolních 9 obcí v ledním hokeji. Návrh uhradit nájemné ve výši 19 tis. Kč. Pro
návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 3 hlasy (p. Baláš, p. Trousil, p. Ulrichová).
Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy
g) Žádost o dotaci z rozpočtu obce – SDH Třebovětice.
Žádost o dotaci na konání akcí pro veřejnost. Žadatel požádal o dotaci ve výši
15000,- Kč. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na
pořádání akcí pro veřejnost pro SDH Třebovětice v roce 2022. Pro návrh 8 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p.Trousil se zdržel z důvodu opomenutí
prostudování zaslané smlouvy). Návrh byl přijat. ZO pověřuje starostu k uzavření
smlouvy.
Žádost o dotaci – SDH Třebovětice na podporu činnosti mladých hasičů. Žadatel
požádal o dotaci ve výši 20 000,- Kč. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
ve výši 20 000,- Kč na podporu mladých hasičů pro SDH Třebovětice v roce 2022.
Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil se zdržel z důvodu
opomenutí prostudování zaslané smlouvy). Návrh byl přijat. ZO pověřuje starostu
k uzavření smlouvy.
Rozprava: bez rozpravy
h) Žádost o zařazení nákladů do rozpočtu obce – SDH Cerekvice nad Bystřicí na
pořádání okrskové hasičské soutěže ve výši 5 000,- Kč, na pořádání oslav 120.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve výši 42 000,- Kč, výlet pro veřejnost
v září 2022 ve výši 5 000,- Kč. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
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SDH Cerekvice nad Bystřicí podal návrh na výrobu slavnostního hasičského
praporu ve výši do 100 000,- Kč. Obec vyhlásí možnost dobrovolného příspěvku
od občanů na spolufinancování hasičského praporu. Pro návrh 6 hlasů, proti 1 hlas
(p. Trousil), zdržel se 2 hlasy (p. Ulrichová, p. Bergmannová). Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Málek – prapor je pro každé SDH čest,
p. Bergmannová – je to pro obec velká investice,
p. Málek – možnost vyhlásit spolufinancování slavnostního praporu spoluobčany
obce.
i) Starosta seznámil zastupitele obce o provedené kontrole plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
(obec Cerekvice nad Bystřicí) ze strany VZP ČR (Všeobecná zdravotní
pojišťovna) za období od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2021. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
j) Starosta obce seznámil zastupitele s Věstníkem právních předpisů KHK, ročník
2021, částka 7, ze dne 20. 12. 2021. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy
k) Návrh zastupitelky paní Bergmannové na změnu času zahájení jednání. ZO
seznámeno, zatím se nebude měnit čas jednání.
Rozprava: p. Bergmannová navrhuje v zimním období od 17 hodin, v letním
období od 18. Hodin.
l) Obecní zpravodaj – p. Trousil položil dotaz, proč byl zpravodaj vydán před
termínem uzávěrky, který byl uveden ve Zpravodaji č.3/2021.
Rozprava: p. Elfmark – zdůvodnění - spletl se při přepisování data.
4) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 1/2022

Pověřuje p. starostu oslovit nadřízené paní Kadidlové s konkrétní finanční
nabídkou na snížení nákladů na provoz České pošty v obci Cerekvice nad
Bystřicí. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.

č. 2/2022

uzavřít smlouvu o dílo na opravy víceúčelového objektu kabin, kiosku a
pergoly na místním fotbalovém hřišti v Cerekvici č.p.166 po požáru,
s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku, a to s OSVČ panem
Janem Kulhánkem, Cerekvice nad Bystřicí 100, IČ: 05767431 na
celkovou cenu 1.740.189,92 Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlasů. Návrh
byl přijat.
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č. 3/2022

Poskytnout účelový dar občanům na svoz odpadů dle čl. 2 a). Pro návrh 9
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č. 4/2022

Vyhlásit záměr obce na prodej části pozemku parc. číslo 353/3 v k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí, oddělený na základě geometrického plánu. Pro
návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlasů. Návrh byl přijat.

č. 5/2022

Předložený návrh ceníku služeb obce s platností od 1. 2. 2022. Pro návrh
9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat

č. 6/2022

Příspěvek na pronájem sportoviště - lední plochy v Pivovaru Lindr ve
Mžanech, kde probíhá soutěž okolních 9 obcí v ledním hokeji v rámci
Vesnické hokejové ligy ve výši 19 000,- Kč. Pro návrh 6 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 3 hlasy. Návrh byl přijat.

č. 7/2022

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na pořádání akcí pro
veřejnost pro SDH Třebovětice v roce 2022. ZO pověřuje starostu
k uzavření smlouvy. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.
Návrh byl přijat.

č. 8/2022

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na podporu mladých
hasičů pro SDH Třebovětice v roce 2022. ZO pověřuje starostu k uzavření
smlouvy. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl
přijat.

č. 9/2022

Zařazení nákladů do rozpočtu obce v celkové výši 52 000,- Kč pro SDH
Cerekvice nad Bystřicí v roce 2022 na akce dle bodu 3 h). Pro návrh 9
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č. 10/2022 Návrh SDH Cerekvice nad Bystřicí na výrobu slavnostního hasičského
praporu ve výši do 100 000,- Kč. Obec vyhlásí možnost dobrovolného
příspěvku od občanů na spolufinancování hasičského praporu. Pro návrh 6
hlasů, proti 1 hlas, zdržel se 2 hlasy. Návrh byl přijat
Diskuse:
p. Drahotský – vznesl dotaz na odkup pozemku v lokalitě „Za Pekárnou“ – kdy a
jakým způsobem bude probíhat prodej – starosta odpověděl, že není rozhodnuto o
konkrétním způsobu prodeje, ale obec musí dodržet podmínky smlouvy o převodu
pozemku z majetku státu na majetek obce
- kanalizace Třebovětice – proč nebyla provedena dotazníková akce u majitelů
nemovitostí, jak bylo avizováno v obecním zpravodaji – starosta odpověděl, že se
dotazníková akce měla konat pro variantu domovních čistíren odpadních vod, od
které zastupitelstvo po projednání s odborníky ustoupilo
- drážní budova v Třebověticích – proč obec nepožádala o prodej, že hrozí
demolice – starosta odpověděl, že obec požádala ČD o prodej za účelem zřízení
sociálního bydlení, ale ČD odpověděly, že nelze objekt užívat za tímto účelem.
Následný návrh p. Trousila na odkoupení za účelem technického zázemí obce
zastupitelstvo zamítlo.
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Zapsáno, přečteno a podepsáno 19. 01. 2022 v 22.30 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 9. února 2022 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. Marcela Bergmannová
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