Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 4. 5. 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Cerekvice nad Bystřicí
Přítomni:
Hosté:

p. Milan Tobolka, p. Zdeněk Elfmark, p. Helena Vitvarová,
p. Miroslav Tobolka, p. Michal Trousil, p. Milada Ulrichová,
p. Miroslav Baláš, p. Radovan Málek, p. Marcela Bergmannová
p. Jitka Stejskalová, p. Zdeněk Stejskal

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Milada Ulrichová, p. Michal Trousil
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. ZO schvaluje navržený
program.
Starosta navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
1. Kontrola plnění usnesení z minulého Zastupitelstva obce
a) Dotace:
Dotace z Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních míst na Veřejně prospěšné
práce. ÚP ČR neschválil dotaci na 2 pracovní místa podle žádosti s termínem
nástupu od 1. 5. 2022. Dohoda na dotaci pro VPP byla po obdržení finančních
prostředků pro ÚP ČR ze státního rozpočtu podepsána starostou obce dne
29.4.2022 na ÚP v Jičíně, a to pouze na 1 pracovní místo a pouze na 1 měsíc. Na
zbývající 2 pracovní místa bude podána opakovaná žádost s termínem nástupu od
1.6.2022. Dle sdělení pracovnice ÚP ČR stále není dostatek uchazečů o práci, kteří
splňují kritéria pro přidělení dotace. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
Dotace na výsadbu zeleně – projekt výsadby doprovodné zeleně podél travnaté
cesty na pozemku parc.č. 952 v k.ú. Třebovětice a obci Cerekvice nad Bystřicí byl
projektantkou paní Hladíkovou vypracován. Nutno projednat s majiteli sousedních
pozemků a následně využít možnosti podat žádost o dotaci z některého dotačního
titulu. ZO bere na vědomí.
Rozprava:
p. Trousil – informoval zastupitele o nesouhlasném stanovisku majitele sousedního
pozemku o výsadbě aleje, ačkoli v rámci KoPU souhlasil.
Pan Trousil navrhuje usnesení - pověřit starostu obce k zajištění písemného
stanoviska Státního pozemkového úřadu ohledně právní závaznosti vyjádřených
souhlasů účastníků se schváleným Plánem společných zařízení v rámci
Komplexních pozemkových úprav. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
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hlasů. Návrh byl přijat.
Dotace z Ministerstva kultury ČR (dále jen MK ČR), Program záchrany
architektonického dědictví 2022. Dne 28. 4. 2022 byla na ministerstvo kultury ČR
podána žádost o státní dotaci pro rok 2022 včetně povinných příloh. Další přílohy
– protokol z výběrového řízení na dodavatele opravy střechy a stropu kaple
Zvěstování Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí a uzavření smlouvy o dílo budou
podány následně po vyřízení. Tato možnost byla se zástupkyní MK ČR telefonicky
projednána. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
b) Starosta obce informoval zastupitele obce o dokončení oprav víceúčelového
objektu na hřišti po požáru. Práce byly provedeny v termínu a dnes proběhla
oficiální přejímka dokončeného díla. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
c) Starosta obce informoval zastupitele obce o průběhu Výběrové řízení na
dodavatele opravy střechy a stropu kaple Zvěstování Panny Marie, které bylo nově
provedeno v souladu s § 63 zákona o ZVZ - přímý výběr dodavatele (formou
jednacího řízení bez uveřejnění) za podmínky použití stejných podmínek, jako
byly v původním zadávacím řízení. Proběhlo jednání s dalšími dodavateli z oboru,
kdy nejvhodnější nabídku podal zhotovitel pan Martin Zeman, Tes 98, Černá Voda
580, 542 01 Žacléř, IČ: 72876018. Nabídka je v hodnotě 1 764 052,03 Kč bez
DPH + VRN (zařízení staveniště a doprava materiálu) v hodnotě do 50 000,- Kč
bez DPH.
Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem. Pro návrh 8 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
Zpracovatel projektové dokumentace pan Ing. Petr Rohlíček (INRECO, s.r.o.,
Škroupova 441, Hradec Králové, IČ:48155586) předložil cenovou nabídku na
provádění autorského dozoru v sazbě 690,- Kč bez DPH / hodina a 9,- Kč bez DPH
/ km jízdy. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o dílo na autorský dozor ve smyslu
předložené nabídky ze dne 25.3.2022 s tímto dodavatelem. Pro návrh 8 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Trousil). Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Málek – pokud je dotace schválena, bylo by chybou o ni přijít – odpověď - p.
starosta upřesnil, že dotace je předpřidělena, realizace bude probíhat ke konci roku,
avšak v termínu stanoveném pro dokončení,
p. Trousil vznesl dotaz, zda byly zaslány zastupitelům podklady – odpověď p.
starosty - situace se mění každým okamžikem, z toho důvodu nebyly zaslány.
d) Pošta Partner - starosta obce seznámil zastupitele obce s vyjádřením České Pošty
k nabídce obce na snížení provozních nákladů. Zástupce pošty žádá od
zastupitelstva vyjádření k projektu Pošta Partner. Starosta návrh usnesení – aby
obec vstoupila do projektu Pošty Partner v roli provozovatele. Pro návrh 8 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Málek – nesouhlasí s Poštou Partner,
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p. Ulrichová – provoz pošty v rámci projektu měla zabezpečovat obec,
p. Ulrichová – uvedla, že předběžné náklady obce na mzdy mohou být cca
353 000,- Kč za rok,
p. Stejskalová – do konce r. 2025 se budou rušit všechny malé pošty; upozornila,
že stejný problém bude řešit obec Hořiněves, tudíž je možnost zastupitelnosti
v době nemoci se zaměstnankyní pošty Hořiněves. Společně s p. Ulrichovou
uvedly sociální rozměr pošty,
p. starosta uvedl, že náklady na topení za rok jsou cca 41000,- Kč.
e) Humanitární pomoc ukrajinským obyvatelům – v provizorních podmínkách
v Bistru „Na Hrádku“, je nadále ubytováno 5 osob, z celkové kapacity ubytování
pro 10 osob. Několikrát bylo chystáno ubytování dalších osob, ale nakonec zatím
vždy využili ubytování jinde. Humanitární materiálová sbírka je vyhlášena do
odvolání. Obě dospělé ženy byly zaměstnány na dohodu o provedení práce na
úklidu a údržbě obecního majetku, děti navštěvují místní základní školu.
S Královéhradeckým krajem byla uzavřena „Smlouva o zajištění ubytování“ na
úhradu provozních nákladů ve výši 200,- Kč/ubytovaná osoba/den. ZO bere na
vědomí.
Rozprava:
p. Málek vznesl dotaz na možnost dotací k rekonstrukcím za účelem ubytování
uprchlíků (např. dům č.p.70),
p. Trousil uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR již výzvu spustilo,
p. starosta uvedl, že jde cca o dotaci 120 000,- Kč na osobu.
f) Silniční most v Třebověticích v majetku Královéhradeckého kraje a ve správě SS
KHK – dne 23. 3. 2022 odeslán dotaz na Správu silnic ve věci technického stavu
mostu, dne 29. 4. 2022 doručena odpověď, že je most ve stavu na stupni V-špatný
s příslibem opravy propadlé vozovky v následujících dnech. ZO bere na vědomí.
Rozprava:
p. Trousil informoval, že již proběhlo záplatování asfaltovou směsí propadlé
vozovky,
p. Stejskal uvedl, že jsou ještě dva stupně stavu mostu („velmi špatný“ a
„havarijní“),
p. starosta uvedl, že vznese dotaz ohledně následného postupu opravy a řešení
stavu „ špatný“.
2. Různé
a) Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2021 – bude
vyvěšen na Úřední desce obce po dobu 15 dnů. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
b) Komunální volby 2022 – 2026 určení počtu zastupitelů. Starosta navrhuje schválit
počet členů zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí na volební období 20222026 na 9 členů zastupitelstva. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy.
c) Předseda Výboru pro místní rozvoj a životní prostředí seznámil zastupitele obce se
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zápisem z jednání Výboru pro místní rozvoj a životní prostředí. ZO bere na
vědomí.
Předseda výboru p. Baláš navrhuje usnesení:
- zahájit práce na realizaci prvků pro zadržování vody krajině (tůní) na těchto
pozemcích - p.č. 487, k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a p.č. 731, k.ú. Třebovětice. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
- zajistit vytyčení pozemku p.č. 731, k.ú. Třebovětice, p.č. 487, k.ú. Cerekvice nad
Bystřicí Státním pozemkovým úřadem za účelem následné realizace tůní. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
- zajistit vytyčení pozemku p.č. 952, k.ú. Třebovětice Státním pozemkovým
úřadem za účelem následné výsadby alejí. Pro návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 1 hlas. Návrh byl přijat.
- zajistit vytyčení pozemku p.č. 514, 752, 755, k.ú. Cerekvice nad Bystřicí Státním
pozemkovým úřadem za účelem realizace travnaté polní cesty a biokoridoru. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
- zahájit jednání o ukončení pachtu dohodou nebo výpovědí do 30.9.2022
v souladu s uzavřenou pachtovní smlouvou pro pozemky p. č. 514, 752, 755, k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí za účelem vytvoření travnaté polní cesty a biokoridoru
v souladu se závěrem komplexních pozemkových úprav. Pro návrh 9 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. Málek vznesl dotaz ohledně polní cesty a biokoridoru s tím, že je to vzájemně
v rozporu, dle jeho názoru nebudou souhlasit myslivci (jako v minulosti),
p. Baláš uvedl, že zástupce myslivců na zasedání výboru souhlasil,
p. starosta uvedl, že biokoridor je v Plánu společných zařízení, který již byl
schválen,
p. Ulrichová požádala o umístění cedule „Zákaz skládky“ u tzv. Bílého kamene
v lokalitě Čenice.
d) Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí o odprodej části obecního pozemku
parc.č. 353/8 ostatní plocha v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí. Starosta navrhuje ve
smyslu zákona o obcích zveřejnit záměr na úřední desce obce. Pro návrh 9 hlasů,
proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava:
p. starosta uvedl, že žádost byla podána 4.5.2022 a pozemek je dlouhodobě
oplocen a zájemcem užíván.
e) Starosta seznámil zastupitele obce s žádostí o odprodej části obecního pozemku
parc.č. 68/2 orná půda a 69/2 trvalý travní porost v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí.
Starosta navrhuje ve smyslu zákona o obcích zveřejnit záměr na úřední desce obce.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava:
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p. Trousil vznesl dotaz, zda prodej pozemků nezasahuje do realizace Plánu
společných zařízení v rámci KoPU – odpověď p. starosty, že nikoliv.
f) Valná Hromada VOS Jičín, a.s. - starosta navrhuje delegovat, ve smyslu § 84 odst.
2. písm. f) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Zdeňka Elfmarka jako zástupce obce
Cerekvice nad Bystřicí na 29. řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a
obchodní společnosti, a.s. a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této
valné hromadě, která se koná dne 9. června 2022. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy.
3. Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 42/2022 Pověřuje starostu obce k zajištění písemného stanoviska Státního
pozemkového úřadu ohledně právní závaznosti vyjádřených souhlasů
účastníků se schváleným Plánem společných zařízení v rámci
komplexních pozemkových úprav. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 43/2022 Uzavřít smlouvu o dílo na akci: Oprava střechy a stropu kaple Zvěstování
Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí – I. etapa se zhotovitelem Martin
Zeman, Tes 98, Černá Voda 580, 542 01 Žacléř, IČ: 72876018. Pro návrh
8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
č. 44/2022 Uzavřít smlouvu o dílo na autorský dozor na akci: Oprava střechy a stropu
kaple Zvěstování Panny Marie v Cerekvici nad Bystřicí – I. etapa se
zpracovatelem projektové dokumentace INRECO, s.r.o., Škroupova 441,
Hradec Králové, IČ:48155586, zastoupenou Ing. Petrem Rohlíčkem. Pro
návrh 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
č. 45/2022 Obec vstoupí do projektu Pošta Partner v roli provozovatele. Pro návrh 8
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
č. 46/2022 Počet členů zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí na volební období
2022-2026 na 9 členů zastupitelstva. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 47/2022 Zahájit práce na realizaci prvků pro zadržování vody krajině (tůní) na
těchto pozemcích - p.č. 487, k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a p.č. 731, k.ú.
Třebovětice. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
č. 48/2022 Zajistit vytyčení pozemku p.č. 731, k.ú. Třebovětice, p.č. 487, k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí Státním pozemkových úřadem za účelem následné
realizace tůní. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh
byl přijat.
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č. 49/2022 Zajistit vytyčení pozemku p.č. 952, k.ú. Třebovětice Státním
pozemkových úřadem za účelem následné výsadby alejí. Pro návrh 8
hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Návrh byl přijat.
č. 50/2022 Zajistit vytyčení pozemku p.č. 514, 752, 755, k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
Státním pozemkových úřadem za účelem realizace travnaté polní cesty a
biokoridoru. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl
přijat.
č.51/2022

Zahájit jednání o ukončení pachtu dohodou nebo výpovědí do 30.9.2022
v souladu s uzavřenou pachtovní smlouvou pro pozemky p. č. 514, 752,
755, k.ú. Cerekvice nad Bystřicí za účelem vytvoření travnaté polní cesty
a biokoridoru v souladu se závěrem komplexních pozemkových úprav.
Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.

č. 52/2022 ZO pověřuje starostu obce ke zveřejnění záměru o prodeji části obecního
pozemku parc.č.353/8 ostatní plocha v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí. Pro
návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 53/2022 ZO pověřuje starostu obce ke zveřejnění záměru o prodeji části obecního
pozemku parc.č. 68/2 orná půda a parc.č. 69/2 trvalý travní porost v k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí. Obce. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0
hlasů. Návrh byl přijat.
č. 54/2022 Delegovat, ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
Ing. Zdeňka Elfmarka jako zástupce obce Cerekvice nad Bystřicí na 29.
řádnou valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. a
pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě,
která se koná dne 9. června 2022. Pro návrh 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů.
Zapsáno, přečteno a podepsáno 4. 5. 2022 v 20.45 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 25. května 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. Michal Trousil
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