
Zápis č. 6/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 20. prosince 2018 ve společenské místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

 

1. Úvodní slovo a schválení zapisovatele a ověřovatelů 

Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod a skončeno v 17.45 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 11 zastupitelů (omluveni byli: Ing. Petr Pekař, Ing. Simona Vojnarová, Mgr. 

Kateřina Herzánová a Vladislava Černá), viz. prezenční 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: Bc. Michaela 

Macková a p. Ota Vojnar.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 

Bc. Michaelu Mackovou a pana Otu Vojnara. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9    Proti: 0  Zdržel se: 2 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

  

Program dle pozvánky: 

1. Rozpočtové provizorium 

2. Návrh střednědobého výhledu 

3. Rozpočtové opatření č. 12 

4. Prodeje pozemků 

5. Darování pozemků 

6. Různé 

 

Pozvánka na zastupitelstvo včetně uvedeného programu byla řádně zveřejněna na úřední 

desce.  

 

 

2. Rozšíření programu 

Pan starosta navrhl rozšířit program o bod: 

a) Zadání výběrového řízení na akci „ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, 

přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben“ 

b) Navýšení odměn zastupitelů 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením veřejného jednání zastupitelstva obce o body: 

a) Zadání výběrového řízení na akci „ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, 

přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben“ 

b) Navýšení odměn zastupitelů 

 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2019 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2019 

 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Návrh střednědobého výhledu 

a) k Návrhu střednědobého výhledu Obce České Meziříčí na rok 2019 – 2022 nebyly vzneseny 

žádné dotazy ani připomínky 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Obce České Meziříčí. 

   

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

b) k Návrhu střednědobého výhledu Základní školy České Meziříčí na rok 2019 – 2022 nebyly 

vzneseny žádné dotazy ani připomínky 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Základní školy České Meziříčí. 

 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

c) k Návrhu střednědobého výhledu Mateřské školy České Meziříčí na rok 2019 – 2022 

nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy České Meziříčí. 

 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



5. Rozpočtové opatření č. 12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 – příloha č. 2. 

 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

6. Zadání výběrového řízení  

Jedná se o vypsání výběrového řízení na zhotovitele – na stavební práce 

Musí se vypsat 3 výběrová řízení: - na stavbu, na nábytek, na PC 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání výběrového řízení na akci „ZŠ České Meziříčí – 

vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce 

odborných učeben“ dle předloženého návrhu. 

 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

7. Odměny zastupitelů  

Od 1. 1. 2019 je možné navýšení odměn zastupitelů o 7%. Zastupitelé se dohodli, že odměny 

navyšovány nebudou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s nenavýšením odměn zastupitelů. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

8. Prodeje pozemků 

a) záměr č. 7/2018 – část pozemku p.č. 16/1 o výměře cca 65 m
2
 v k.ú. Skršice (přesná výměra 

bude stanovena na základě geometrického plánu, který uhradí kupující) – přišla jedna nabídka 

od pana XXX, který nabídl Kč 21,-/m
2
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Skršice, jehož přesná 

výměra bude stanovena geometrickým plánem hrazeným kupujícím, panu XXX za nabídnutou 

cenu Kč 21,-/m
2
. 

 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

b) záměr č. 8/2018 – část pozemku p.č. 1105/1 o výměře 105,3 m
2
 v k.ú. České Meziříčí, která 

byla odměřena geometrickým plánem č. 988-41/2016 vyhotoveným Ing. Jiřím Holancem dne 

23. října 2016 – přišla jedna nabídka od pana a paní XXX, kteří nabídli za výše uvedenou část 

pozemku Kč 31.590,- (Kč 300,-/m
2
) 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1105/1 v k.ú. České Meziříčí o 

výměře 105,3 m
2
, která byla odměřena geometrickým plánem č. 988-41/2016 vyhotoveným 

Ing. Jiřím Holancem dne 23. října 2016 panu a paní XXX za nabídnutou cenu Kč 31.590,- (Kč 

300,-/m
2
). 

 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

c) záměr č. 9/2018 – část pozemku p.č. 1112/1 o výměře cca 350 m
2
 v k.ú. České Meziříčí. 

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem, který uhradí kupující, stanovena 

minimální cena Kč 300,-/m
2
 – přišla jedna nabídka od pana XXX, který nabídl Kč 30,-/m

2
. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem pana XXX na odkup části pozemku p.č. 1112/1 

v k.ú. České Meziříčí o výměře cca 350 m
2
 za nabídnutou cenu Kč 30,-/m

2
. 

  

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

9. Darování pozemků 

Záměr č. 10/2018 – převod pozemků z majetku obce České Meziříčí do majetku SÚS Hradec 

Králové, jedná se o pozemky pod silnicí vedoucí přes obec České Meziříčí.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemků z majetku Obce České Meziříčí do majetku 

SÚS Hradec Králové. Jedná se o pozemky: p.p.č 17/2 o výměře 26 m
2
, p.p.č. 87/8 o výměře 

13 m
2
, p.p.č. 166/6 o výměře 84 m

2
, p.p.č. 499/2 o výměře 1 m

2
, p.p.č. 761/2 o výměře 4 m

2
, 

p.p.č. 1673/2 o výměře 1 m
2
 (všechny pozemky jsou ostatní plocha – silnice v k.ú. České 

Meziříčí). 

 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

10. Různé 

- p. místostarosta informoval o jednání s panem Matějovským ohledně vybudování chodníků 

ve Skršicích a v ulici Bož. Němcové 

- p. starosta informoval o činnosti Technických služeb České Meziříčí – výměna podlah v sále 

ve Skršicích a v kanceláři matriky 

- p. starosta informoval o podané výpovědi paní Jílkové z pronajatého nebytového prostoru 

cukrárny. Vypíše se nový záměr na pronájem nebytových prostor (cukrárna + rychlé 

občerstvení) 

- p. starosta pozval přítomné na obecní ples, který se koná 12. 1. 2019, a požádal zastupitele o 

zajištění darů do tomboly 

 

 

 

 

 



 

Zasedání bylo ukončeno v 17.45 hodin. 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 20. 12. 2018 

 

 

 

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

  

 

Ověřil: Bc. Michaela Macková                ……….…………………………….. 

 

 

  Ota Vojnar                                   .……..……………………………... 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/2018 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 20. prosince 2018 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 

zápisu Bc. Michaelu Mackovou a pana Otu Vojnara. 

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením veřejného jednání zastupitelstva obce o body:  

a) Zadání výběrového řízení na akci „ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, 

přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben“  

b) Navýšení odměn zastupitelů 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2019 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Obce České Meziříčí. 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Základní školy České 

Meziříčí  

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy České 

Meziříčí. 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12. 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání výběrového řízení na akci „ZŠ České Meziříčí – 

vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce 

odborných učeben“ dle předloženého návrhu. 

9. Zastupitelstvo obce souhlasí s nenavýšením odměn zastupitelů. 

10.  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Skršice, jehož přesná 

výměra bude stanovena geometrickým plánem hrazeným kupujícím, panu XXX za 

nabídnutou cenu Kč 21,-/m
2
. 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1105/1 v k.ú. České Meziříčí o 

výměře 105,3 m
2
, která byla odměřena geometrickým plánem č. 988-41/2016 

vyhotoveným Ing. Jiřím Holancem dne 23. října 2016 panu a paní XXX za nabídnutou 

cenu Kč 31.590,- (Kč 300,-/m
2
). 

12. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem pana XXX na odkup části pozemku p.č. 1112/1 

v k.ú. České Meziříčí o výměře cca 350 m
2
 za nabídnutou cenu Kč 30,-/m

2
. 

13. Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemků z majetku Obce České Meziříčí do majetku 

SÚS Hradec Králové. Jedná se o pozemky: p.p.č 17/2 o výměře 26 m
2
, p.p.č. 87/8 o 

výměře 13 m
2
, p.p.č. 166/6 o výměře 84 m

2
, p.p.č. 499/2 o výměře 1 m

2
, p.p.č. 761/2 o 

výměře 4 m
2
, p.p.č. 1673/2 o výměře 1 m

2
 (všechny pozemky jsou ostatní plocha – silnice 

v k.ú. České Meziříčí). 

 

 

V Českém Meziříčí dne 20. 12. 2018 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek    Ing. Jan Rejchrt 

                  starosta       místostarosta 


