
Zápis č. 4/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 26. září 2018 ve společenské místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

1. Úvodní slovo a schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zasedání bylo zahájeno v 17.15 hod a skončeno v 17.57 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 11 zastupitelů (omluveni byli: Mgr. Zuzana Luňáková, Mgr. František 

Podolník, p. Jan Hlávko a p. Ota Vojnar), viz. presenční listina, příloha č. 1.  

Přítomni 2 občané. 

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: pan Václav 

Kyral a pan Josef Chudý.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 

pana Václava Kyrala a pana Josefa Chudého. 

 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

  

Program dle pozvánky: 

1. Rozpočtové opatření č. 8 

2. Prodej pozemků 

3. Převod majetku obce na VAK Hradec Králové 

4. Různé 

Pozvánka na zastupitelstvo včetně uvedeného programu byla řádně zveřejněna na úřední 

desce.  

 

2. Rozšíření programu 

Bylo navrženo rozšířit program zasedání o body: 

- oprava havárie kanalizace v ul. Al. Jiráska 

- schválení Výzvy k podání žádosti o účast a zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření jednání Zastupitelstva o body 

- oprava havárie kanalizace v ul. Al. Jiráska 

- schválení Výzvy k podání žádosti o účast a zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ 

 

Výsledek hlasování: Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

 



3. Schválení dodavatele na akci Oprava havárie kanalizace v ul. Al. Jiráska 

Z důvodu přetrvávajících problémů se špatně fungující stávající kanalizací v ulici Al. Jiráska 

bylo rozhodnuto o nutné opravě, aby nedošlo k jejímu zborcení. Dodavatelem na tuto akci 

byla navržena společnost Klíma s.r.o., Suchý důl. Předpokládaný náklad je Kč 850.000,-. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Oprava havárie kanalizace v ul. Al. Jiráska, 

společnost Klíma s.r.o., Suchý důl a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Předpokládaný 

náklad je Kč 850.000,- 

 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 

   

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5. Prodej pozemků 

a) Záměr č. 3/2018 navrhl starosta odložit. Důvodem je současné budování vodovodu a bylo 

by lepší ho vést po nabízené části pozemku než v silnici. Muselo by se vyřešit věcné břemeno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením prodeje pozemku dle Záměru č. 3/2018.  

 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

b) Záměr č. 4/2018 – prodej pozemku p.č. 247/13 o výměře 120 m
2
 v k.ú. České Meziříčí 

Na výše uvedený záměr přišla jedna nabídka od manželů XXX, kteří nabídli cenu Kč 30,-/ m
2
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 247/13 o výměře 120 m
2
 v k.ú. České 

Meziříčí za nabídnutou cenu Kč 30,-/m
2
 manželům XXX. 

 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

c) Záměr č. 5/2018 – prodej části pozemku p.č. 6161 odměřené geometrickým plánem             

č. 1037-21/2018 vyhotoveným panem Ing. Jiřím Holancem a označené p.č. 6161/2 o výměře 

270 m
2
 v k.ú. České Meziříčí. Byla učiněna jedna nabídka od pana XXX ve výši Kč 95.500,-

/270m
2
. 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 6161 odměřené geometrickým plánem 

č. 1037-21/2018 vyhotoveným panem Ing. Jiřím Holancem a označené p.č. 6161/2 o výměře 

270 m
2
 v k.ú. České Meziříčí panu XXX za nabídnutou cenu Kč 95.500,-. 

Výsledek hlasování: Pro: 10   Proti: 0  Zdržel se: 1 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

d) Záměr č. 6/2018 – prodej části pozemku p.č. 145/3 v k.ú. České Meziříčí, jehož přesná 

výměra bude určena na základě geometrického plánu, který kupující předloží prodávajícímu. 

Byla učiněna jedna nabídka od společnosti Jednota s.d., Kotíkova 1817, 50901 Nová Paka    

ve výši Kč 300,-/m
2
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 145/3 v k.ú. České Meziříčí 

společnosti Jednota s.d., Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka za Kč 300,-/m
2
. Přesná výměra 

prodávaného pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu, který předloží 

kupující prodávajícímu. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

6. Vnesení nepeněžitého vkladu do VAKu 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje vnesení nepeněžitého vkladu (ve smyslu ustanovení § 19       

a § 29 zákona o obchodních korporacích). Obec České Meziříčí upisuje 2571 kusů kmenových 

akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., znějících na jméno, 

s omezenou převoditelností. Každá o nominální hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy o nominální 

hodnotě 2 571 000,- Kč, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové, a.s.. Předmět nepeněžitého vkladu se sestává: Vodovod pro sídliště V Poli 

v českém Meziříčí – 1. etapa. 

Zastupitelstvo schvaluje zápis o vnesení vkladu, Smlouvu o upsání akcií, Prohlášení o vnosu 

nepeněžitého vkladu do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vložit nepeněžitý vklad do právnické osoby Vodovody 

a kanalizace Hradec Králové, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek Prodloužení 

veřejného vodovodu v ulici Julia Fučíka v obci České Meziříčí včetně 3 ks vodovodních 

přípojek do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Hodnota 

nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem. 

 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vložit nepeněžitý vklad do právnické osoby Vodovody 

a kanalizace Hradec Králové, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek Prodloužení 

veřejného vodovodu v obci Skršice včetně vodovodních přípojek do majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace a.s.. Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým 

posudkem. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 



7. Kanalizace v ulici Bož. Němcové 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 zákona          

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“,     

příloha č. 2. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

8. Různé 

Starosta informoval o investičních akcích: 

- oprava chodníku u kovárny bude dokončena, bude zde přidáno 1 nové osvětlení 

- oprava kanalizace v ul. Al. Jiráska byla zahájena v pondělí 25. 9. 2018  

- vodovod ve Skršicích – 9. 10. bude kolaudace, domy se postupně napojují 

- chodník „Bezpečně do školy“ pokračuje rychle a kvalitně. Příští rok by se dostavěl 

zbytek chodníku od ZŠ směrem k OÚ 

- multifunkční hřiště – kvůli nedodělkům nebyla firmě proplacena jedna faktura 

(pozastávka), bude proplacena až po odstranění nedodělků 

p. Vojnarová: jak pokračuje přístavba MŠ? 

p. starosta: v projektu se ještě něco upraví a žádost o dotaci se podá (od 16. 10. se mohou 

žádosti podávat) 

p. Štěpařová: kdy chcete začít stavět mateřskou školku? 

p. starosta: na podzim by se vybral dodavatel a na jaře by se mohlo začít stavět 

p. Štěpařová: proč je nyní problém s kanalizací? 

p. místostarosta: když se lidé začali napojovat do kanalizace, zjistily se špatné spády a 

ucpávání kanalizace 

p. místostarosta informoval: 

- o studii proveditelnosti vybudování chodníků ve Skršicích. Někde by chodník šel vybudovat, 

v jiných místech to však není možné. 

- v Záhumenské ulici by se příští rok na dotaci postavil chodník a autobusová zastávka 

- v ulici Mochovské a části ulice Julia Fučíka je požádáno o povolení a příští rok se bude 

stavět chodník 

 

V Českém Meziříčí dne 26. 9. 2018 

 

 

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

 

  

Ověřil:  Václav Kyral                                 …………………………………….. 

 

 

 Josef Chudý                                   ……………………………………... 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                místostarosta 



Usnesení č. 4/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 26. září 2018 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 

zápisu pana Václava Kyrala a pana Josefa Chudého. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření jednání Zastupitelstva o body 

- oprava havárie kanalizace v ul. Al. Jiráska 

- schválení Výzvy k podání žádosti o účast a zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci Oprava havárie kanalizace v ul. Al. 

Jiráska společnost Klíma s.r.o., Suchý důl a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

Předpokládaný náklad je Kč 850.000,- 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením prodeje pozemku dle Záměru č. 3/2018. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 247/13 o výměře 120 m
2
 v k.ú. České 

Meziříčí za nabídnutou cenu Kč 30,-/m
2
 manželům Janě a Lubošovi Černým, Julia Fučíka 

421, 517 71 České Meziříčí. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 6161 odměřené geometrickým 

plánem č. 1037-21/2018 vyhotoveným panem Ing. Jiřím Holancem a označenou p.č. 

6161/2 o výměře 270 m
2
 v k.ú. České Meziříčí panu Zdeňku Čápovi, Dolní Černilov 6, 

Výrava, 503 03 Smiřice. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 145/3 v k.ú. České Meziříčí 

společnosti Jednota s.d., Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka za Kč 300,-/m
2
. Přesná výměra 

pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu, který předloží kupující 

prodávajícímu. 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje vnesení nepeněžitého vkladu (ve smyslu ustanovení § 19 a § 

29 zákona o obchodních korporacích). Obec České Meziříčí upisuje 2571 kusů kmenových 

akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., znějících na jméno, 

s omezenou převoditelností. Každá o nominální hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy o 

nominální hodnotě 2 571 000,- Kč, na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody 

a kanalizace Hradec Králové, a.s.. Předmět nepeněžitého vkladu se sestává: Vodovod pro 

sídliště V Poli v českém Meziříčí – 1. etapa. 

Zastupitelstvo schvaluje Zápis o vnesení vkladu, Smlouvu o upsání akcií, Prohlášení o 

vnosu nepeněžitého vkladu do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. 

10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vložit nepeněžitý vklad do právnické osoby 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek 

Prodloužení veřejného vodovodu v ulici Julia Fučíka v obci České Meziříčí včetně 3 ks 

vodovodních přípojek do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 

Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena znaleckým posudkem. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vložit nepeněžitý vklad do právnické osoby 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu je majetek 

Prodloužení veřejného vodovodu v obci Skršice včetně vodovodních přípojek do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace a.s.. Hodnota nepeněžitého vkladu bude stanovena 

znaleckým posudkem. 



11. Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“,  příloha 

č. 2. 

 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 26. 9. 2018 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek    Ing. Jan Rejchrt 

                  starosta       místostarosta 


