Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konaného
dne 15. 6. 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Cerekvice nad Bystřicí
Přítomni:

p. Milan Tobolka, p. Zdeněk Elfmark, p. Helena Vitvarová,
p. Michal Trousil, p. Milada Ulrichová, p. Miroslav Baláš,
p. Miroslav Tobolka,

Nepřítomni: p. Radovan Málek, p. Marcela Bergmannová - omluveni
Hosté:

p. Jaromíra Oubramová, p. Petr Kaliba

Zapisovatel: p. Zdeněk Elfmark
Ověřovatelé zápisu: p. Miroslav Baláš, p. Helena Vitvarová
Program:

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

Seznámení ZO s navrženým programem. Starosta navrhuje řídit se při jednání navrženým
programem. Pro program 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. ZO schvaluje navržený
program.
Starosta navrhuje výše uvedené ověřovatele. Pro návrh 7 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 nakonec schválil prodloužení 1 dotovaného pracovního místa o 2
měsíce. Od 1. 6. 2022 bylo schváleno 1 pracovní místo na tzv. „Doporučenku“ na
6 měsíců. Úřad práce v Hořicích nám nabídnul 3 uchazeče z jejich evidence a první
z nich byl přijat. Dohoda na tyto dotace pro VPP byla podepsána dne 30.5.2022 na
ÚP v Jičíně v celkové výši 128 000 Kč. 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 – naše žádost o dotaci nebyla poskytovatelem doporučena
k podpoře, ale byla zařazena do tzv. náhradních projektů na 234. místě s tím, že
v případě výpadku doporučených projektů budou postupně vyzýváni žadatelé
z náhradních projektů dle pořadí. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.

1

Dotace MAS Podchlumí – 5. výzva Programu rozvoje venkova - Ministerstvo
zemědělství ČR – Státní zemědělský intervenční fond ČR (SZIF) – Občanská
vybavenost – naše žádost o dotaci na vybavení zahrady MŠ (domeček na hračky,
nová chatka včetně přístupových chodníčků) a osvětlení místního hřbitova
obdržela ve věcném hodnocení projektů Výběrovou komisí 25 bodů a následně
byla dne 7.6.2022 vybrána Radou spolku ke spolufinancování z Programu rozvoje
venkova. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
b) Pošta Partner – smlouva mezi obcí Cerekvice nad Bystřicí a Českou Poštou byla
předložena a rozeslána zastupitelům k připomínkování. Starosta navrhuje
„Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 2022/03914“ schválit.
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Rozprava: p. Trousil
- uvedl, že v příloze 3 bodu 5.4 nenašel, zda výpočetní technika bude
zapůjčena bezplatně, nebo za úhradu - je nutno doplnit do smlouvy
- v příloze 3 bod 2.3 je uvedeno nutnost pojistky na částku 200 000,- Kč
p. starosta poptá pojišťovnu na možnosti
- zda obec nemusí mít Živnostenské oprávnění na poštovní služby – p. starosta
vznese dotaz na příslušném odboru
- na zajišťování účetnictví – odpověď p. starosty vedoucí pošty
c) Starosta obce seznámil zastupitele obce s pokračováním soudního řízení obec
versus společnost Iv & vf s.r.o. (dříve Energie Pro s.r.o.). Odvolání žalobce proti
rozhodnutí okresního soudu v Jičíně ke krajskému soudu v Hradci Králové. ZO
seznámeno, bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
d) Starosta obce opětovně předložil zastupitelstvu obce aktualizaci pojistné smlouvy
– Dodatek č.1 k pojistné smlouvě číslo 7721098259 na pojištění majetku obce u
společnosti Kooperativa s ohledem na udržení pojistných částek na reálných
hodnotách, kdy výročí pojistné smlouvy je k datu 1.7.2022. Starosta zajistí
doplnění Dodatku č.1 k pojistné smlouvě číslo 7721098259 o pojištění ke
schválené smlouvě s Českou poštou s.p. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. Ulrichová navrhuje vyčkat s dodatkem z důvodu uzavření doplňku
k projektu Pošta Partner, poptat další pojišťovny o nabídky.
e) Starosta obce seznámil zastupitele obce s provedenými sondami a návrhem
zpevnění úvozové cesty v Třebověticích. Dále seznámil zastupitele obce se zněním
dopisu zaslanému majiteli nového rodinného domku ve věci uvedení úvozové
cesty do původního stavu před realizací stavby. Starosta navrhuje uvést úvozovou
cestu do původního stavu, po odstranění dočasné ochranné vrstvy panem
Větrovským, sejmutím nánosů až na původní zpevněnou niveletu a vyrovnat
nerovnosti inertním materiálem – dachovským pískem. Pro návrh 7 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Rozprava: p. Vitvarová – vznesla dotaz, jak vysoká je nutná vrstva k odkrytí –
odpověď p. starosty asi 12 cm.
p. Kaliba – je řešena část, která byla zpevněna výstavbou nového RD v úvoze a
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uvedení do původního stavu – nahrazeno přírodním materiálem.
p. Trousil – navrhuje, aby majitel nového RD v úvoze odstranil materiál, který
použil při zpevnění.
p. Kaliba – navrhuje přímo se domluvit na druhu materiálu např. dachovský písek,
který se používá jako surovina na výrobu mlatu.
f) P. Trousil vznesl dotaz na plnění usnesení č. 21/2022 - Instalace odpadkových
košů. Pan Trousil navrhuje – pověřit starostu obce, aby byly odpadkové koše
v rámci plnění usnesení č. 21/2022 instalovány tak, aby jejich instalace
neporušovala Vyhlášku č.294/2015 Sb., §1, odst.9. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. starosta – bylo využito stávajících sloupků, bude provedena náprava
dle vyhlášky.
g) P. Trousil vznesl dotaz na plnění usnesení č. 47/2022 - Realizace opatření pro
zadržování vody v krajině. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. starosta - odeslal žádost na SPÚ o vytyčení pozemků – nepřišla
prozatím odpověď od SPÚ, termín realizace nebyl uveden od SPÚ.
h) P. Trousil vznesl dotaz na realizaci Projektu výsadby doprovodné zeleně v k.ú.
Třebovětice. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. starosta - odeslal žádost na SPÚ o vytyčení pozemků – nepřišla
prozatím odpověď od SPÚ, termín realizace nebyl uveden od SPÚ. Projekt je
připraven od p. Ing. Hladíkové. S majiteli pozemků bylo předběžně projednáno
ústně.
p. Trousil – poznamenal, že je nutno zaurgovat SPÚ ohledně odpovědi a vyčkat na
vyjádření od SPÚ.
2. Rozpočtová opatření
Starosta předkládá rozpočtové opatření č.8/2022 ke dni 31. 5. 2022 ve výši
63 000,- 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 2022 je ve výši 19 620 900,- Kč. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
Rozpočtové opatření č.9/2022, předkládá starosta obce ke schválení zastupitelstvu
obce, které je k 15. 6. 2022. Rozpočtové opatření č.9/2022 je ve výši 183 000,- Kč,
jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a jedná se zejména o dotace z úřadu
práce na VPP a platbu za ubytované běžence od Královéhradeckého kraje
v příjmech a platy a odvody za VPP ve výdajích. Celkový rozpočet na rok 2022 je
ve výši 19 803 900,- Kč. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
Rozprava: bez rozpravy.
3. Různé
a) Žádost o odprodej obecního pozemku parc.č. 27/2 - ostatní plocha v k.ú.
Třebovětice. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce po dobu
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15 dnů. V průběhu této zákonné lhůty nebyla podána žádná další žádost o koupi
tohoto pozemku. Starosta v součinnosti se žadatelem zajistí podklady pro kupní
smlouvu – znalecký posudek, apod. a následně předloží zastupitelstvu obce ke
schválení kupní smlouvy. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
b) Kulturní akce – starosta seznámil zastupitele s plánovanými oslavami obce – 150.
výročí od narození významného rodáka Bohuslava Skalického a 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerekvice nad Bystřicí, které se budou
konat v sobotu 27. 8. 2022 v areálu zámku Cerekvice nad Bystřicí č.p.1. Na
pondělí 20. 6. 2022 je za účelem přípravy oslav svoláno jednání kulturního výboru
zastupitelstva obce a zástupců SDH Cerekvice nad Bystřicí. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
c) Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh termínů jednání ZO na III. Q. 2022.
Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Rozprava: bez rozpravy.
d) Zpráva ze zasedání Školské rady při základní a mateřské škole. Pan Trousil
seznámil zastupitele se zprávou. ZO bere na vědomí.
Rozprava: p. Trousil – upozornil na potřebu najít vhodný prostor v ZŠ ve
spolupráci s obcí pro výtvarný kroužek, aby děti nemusely dojíždět do Hořic
p. starosta – uvedl, že by byla možnost využití školních dílen
p. Trousil – uvedl, že je nutno projednat návrh s ZUŠ Hořice
e) Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost podanou panem Antoniem Polsem na
pronájem části obecního pozemku 37/1 v katastru obce Cerekvice nad Bystřicí za
účelem umístění plechové kůlny a parkování vozidla. Pro návrh 0 hlasů, proti 7
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
Rozprava: p. starosta – uvedl, že by se mohl zvýšit počet žádostí
p. místostarosta – uvedl, že by se tím zhoršil vzhled obce.
f) Žádost o prodej stavebního pozemku v lokalitě „Za Pekárnou“ č. j.:CER/372/2022
ze dne 10. 6. 2022. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o stavební
pozemky. ZO bere na vědomí.
Rozprava: bez rozpravy.
4) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pod číslem usnesení:
č. 62/2022 Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 2022/03914
v rámci projektu Pošta Partner a pověřuje starostu k jejímu uzavření. Pro
návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
č. 63/2022 Uvedení úvozové cestu v Třebověticích do původního stavu, sejmutím
nánosů až na původní zpevněnou niveletu a vyrovnání nerovností inertním
materiálem – dachovským pískem. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel
se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
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č. 64/2022 Rozpočtové opatření č.9/2022, výši 183 000,- Kč, jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů. Pro návrh 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.
Návrh byl přijat.
č. 65/2022 Návrh termínů jednání ZO na III. Q. 2022. Pro návrh 7 hlasů, proti 0
hlasů, zdržel se 0 hlasů. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pod číslem usnesení:
č. 66/2022 Žádost podanou panem Antoniem Polsem na pronájem části obecního
pozemku 37/1 v katastru obce Cerekvice nad Bystřicí za účelem umístění
plechové kůlny a parkování vozidla. Pro návrh 0 hlasů, proti 7 hlasů,
zdržel se 0 hlasů. Návrh nebyl přijat.
Zapsáno, přečteno a podepsáno 15. 6. 2022 v 20.40 hodin.
Řádné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 14. července 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. Miroslav Baláš, p. Helena Vitvarová
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