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Zápis č. 4/2017 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 3. srpna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

1. Úvodní slovo a schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod a skončeno v 18.00 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 10  zastupitelů, omluven pan Miloslav Štěpař, pan Petr Čepela, Ing. Josef 

Světlík, Ing. Pavel Sychra a Ing. Simona Vojnarová, pan Jan Hlávko dorazil na zasedání po 

bodu č. 1, viz. presenční listina příloha č. 1. Přítomen 1 občan a 2 hosté. 

 

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

Kubíčkovou, zaměstnankyni obecního úřadu. Ověřovateli zápisu byly navrženy Mgr. Zuzana 

Luňáková a paní Michaela Macková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 

Mgr. Zuzanu Luňákovou a paní Michaelu Mackovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0  Zdržel se: 2 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Program dle pozvánky: 

Program rozvoje obce České Meziříčí na období let 2017 – 2022 

Projekt hřiště u základní školy 

Rozpočtové opatření 

 

Pozvánka na zastupitelstvo včetně uvedeného programu byla řádně zveřejněna na úřední 

desce.  

 

2. Program rozvoje obce  

Schválení programu rozvoje obce je nutné pro podání žádosti o dotaci na chodníky a hřiště u 

ZŠ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce České Meziříčí na období let 2017 – 2022 

vyhotoveným odbornou společností DABONA s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci obce. 

 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

3. Projekt hřiště u ZŠ 

Starosta obce uvítal hosty – ředitele ZŠ Ing. Petra Hřnčíře a zástupkyni ředitele Mgr. Kamilu 

Kupkovou. Místostarosta promítl vizualizaci haly a sportoviště u ZŠ navrženou Ateliérem 

Kozák. Z důvodu vedení vysokého napětí byly vyprojektovány další 4 varianty, kde by mohlo 

být umístěno multifunkční hřiště a do budoucna i sportovní hala. Ve variantě 2 a 4 je 



Stránka 2 z 3 

 

zakresleno multifunkční hřiště na shodném místě, pouze se liší umístění haly. Ta se nyní stavět 

nebude, proto se zatím schválí umístění multifunkčního hřiště a o umístění haly se rozhodne v 

budoucnu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění multifunkčního hřiště u základní školy podle návrhu 

Ateliéru Kozák, varianta 2 a 4. 

 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

4. Rozpočtové opatření 

Rozpočtové opatření se týká přijetí peněz z dotace pro základní školu na 2 školní asistenty a 2 

asistenty pedagoga. Tato dotace musí přejít přes účet obce, tudíž se jedná o příjem na účet 

obce a následný převod peněz na účet základní školy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 

 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

  

5. Diskuse 

Technické služby České Meziříčí s.r.o. zažádaly o poskytnutí dotace ve výši 85 % na pořízení 

čelního nakladače s příslušenstvím. 

 

Pan starosta všem poděkoval za účast a skončil zasedání v 18.00 hodin. 

 

V Českém Meziříčí dne 3. 8. 2017 

 

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

 

 

Ověřil:  Mgr. Zuzana Luňáková              …………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                  místostarosta 
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Usnesení č. 4/2017 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 3. srpna 2017 
 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 

zápisu Mgr. Zuzanu Luňákovou a paní Michaelu Mackovou. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce České Meziříčí na období let 2017 – 

2022 vyhotoveným odbornou společností DABONA s.r.o. ve spolupráci se zaměstnanci 

obce. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje umístění multifunkčního hřiště u základní školy podle 

návrhu Ateliéru Kozák, varianta 2 a 4. 

4. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje rozpočtové opatření č. 7 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 3. 8. 2017 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek    Ing. Jan Rejchrt 

                  starosta       místostarosta 


