
Zápis č. 7/2017 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 29. listopadu 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

1. Úvodní slovo a schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod a skončeno v 17.40 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 11  zastupitelů (Václav Kyral dorazil na jednání po bodu č. 2), omluvena Mgr. 

Kateřina Herzánová, Ing. Simona Vojnarová, Petr Čepela a Ota Vojnar, viz. presenční listina, 

příloha č. 1. Přítomno 7 občanů. 

Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 8 

hlasů. 

Pořízením zápisu z jednání pověřil starosta obce Ing. Milan Žďárek paní Michaelu 

Kubíčkovou, zaměstnankyni obecního úřadu. Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Michaela 

Macková a paní Vladislava Černá.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 

paní Michaelu Mackovou a paní Vladislavu Černou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8     Proti: 0  Zdržel se: 2 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

  

2. Rozšíření programu: 

 

Program dle pozvánky: 

 

1. Odsouhlasení výsledků výběrového řízení na administraci akce „Splašková kanalizace 

v ulici Bož. Němcové“ 

2. Jmenování zástupce obce do školské rady 

3. Různé 

 

Pozvánka na zastupitelstvo včetně uvedeného programu byla řádně zveřejněna na úřední 

desce.  

Pan starosta navrhl rozšířit dnešní jednání o bod: Schválení půjčky Technickým službám 

České Meziříčí s.r.o. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje rozšíření programu o bod Schválení půjčky 

Technickým službám České Meziříčí s.r.o. 

  

Výsledek hlasování: Pro: 10   Proti:0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

Na zasedání dorazil pan Václav Kyral, celkový počet zastupitelů zvýšen na 11. 

 



3. Splašková kanalizace v ulici Bož. Němcové 

Na minulém zasedání 21. 11. 2017 nebyly odsouhlaseny výsledky výběrového řízení na 

administraci akce „Splašková kanalizace v ul. Bož. Němcové“. Hlasování se tedy přesunulo na 

dnešní jednání. Zastupitelé obdrželi Zprávu o hodnocení nabídek a posouzení splnění 

podmínek účasti v zadávacím řízení u nabídky účastníka s ekonomicky nejvýhodnější 

nabídkou, kde byly uvedeny všechny firmy, které se do výběrového řízení přihlásily včetně 

jejich cenových nabídek. 

Přistoupilo se k hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Administrace projektu – 

Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Volba člena školské rady 

Členům školské rady skončil tříletý mandát, proto je nutné jmenovat nové 2 zástupce obce do 

školské rady. Navržen byl pan Ota Vojnar a pan Mgr. Vladimír Telenský. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce jmenuje do školské rady pana Otu Vojnara a Mgr. Vladimíra Telenského. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5. Zápůjčka Technickým službám České Meziříčí s.r.o. 

Technické služby České Meziříčí s.r.o. získaly dotaci od SFŽP na akci „Zkvalitnění 

odděleného sběru bioodpadu“, díky níž se pořídil manipulátor – čelní nakladač a traktorový 

nosič kontejnerů. Vzhledem ke skutečnosti, že SFŽP požaduje jako podmínku o proplácení 

dotace uhrazení faktury za stroje a zařízení, které jsou předmětem výše uvedeného, je nutné, 

aby Obec poskytla Technickým službám krátkodobý úvěr na dobu tří měsíců ve výši částky, 

kterou poskytne SFŽP. Ostatní zdroje Technické služby mají na svém účtu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením zápůjčky Technickým službám České Meziříčí s.r.o. 

ve výši Kč 1.800.000,- dle přílohy č. 2 – Smlouva o zápůjčce. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Různé 

 

- Pan starosta vyzval zastupitele, aby popřemýšleli nad návrhem rozpočtu na rok 2018. 

Na příštím zasedání, které proběhne ještě letos v prosinci, by se tento návrh projednal. 

- V příštím roce dojde k navýšení ceny stočného cca o 2,- Kč/m
3
. 

 

p. Černá: mám připomínku z řad občanů bydlících v lokalitě V Poli – žádají v této lokalitě 

doplnit koše na psí exkrementy 



 

p. Kyral: bude se dělat nový chodník v ul. Al. Jiráska? 

p. starosta: počkáme až po vybudování kanalizace v této ulici 

p. Podolník: jednal jsem s panem Matějovským ohledně špinavých cest ve Skršicích 

p. Menc: co se týká znečištění silnic ve Skršicích, bohužel se nic neděje. Žádám tímto jako 

občan Skršic o vyčištění silnic ve Skršicích 

p. starosta vyzval p. Podolníka jako zastupitele za obec Skršice k jednání se Zemspolem o 

nápravě znečištěných silnic ve Skršicích 

p. Ježek: prosím o nějaké informace ke kanalizaci v ul. Bož. Němcové 

p. starosta: projekt je hotový, do 18. 1. 2017 se musí podat žádost o dotaci, kanalizace v této 

ulici bude gravitační (spádová) 

p. Kyral: osvětlení v ul. Al. Jiráska ráno nesvítí 

p. Tetřev: k bytovkám (ul. Osvobození a Al. Jiráska) by bylo potřeba přidat ještě jeden 

kontejner na plasty 

p. Kyral: v návrhu rozpočtu je vysoká částka na centrum obce – na co konkrétně? 

p. starosta: pokud by obec dostala dotaci na přístavbu MŠ, musí se vybudovat i nová parkovací 

místa (je vypracovaná celá studie), z tohoto důvodu je v rozpočtu takto vysoká částka 

ponechána 

 

 

Pan starosta všem poděkoval za účast a skončil zasedání v 17.40 hodin. 

 

V Českém Meziříčí dne 29. 11. 2017 

 

Zapsala: Michaela Kubíčková                  …………………………………….. 

 

 

Ověřil:  Vladislava Černá                        …………………………………….. 

 

 

   Michaela Macková           ……………………………………... 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/2017 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 29. listopadu 2017 
 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 

zápisu paní Michaelu Mackovou a paní Vladislavu Černou. 

2. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje rozšíření programu o bod Schválení půjčky 

Technickým službám České Meziříčí s.r.o. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Administrace projektu 

– Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ a pověřuje starostu obce podpisem 

Smlouvy. 

4. Zastupitelstvo obce jmenuje do školské rady pana Otu Vojnara a Mgr. Vladimíra 

Telenského. 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením zápůjčky Technickým službám České Meziříčí 

s.r.o. ve výši Kč 1.800.000,- dle Smlouvy o zápůjčce. 

 

 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 29. 11. 2017 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek    Ing. Jan Rejchrt 

                  starosta       místostarosta 


