
Zápis č. 5/2019 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 4. září 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

 

1. Úvodní slovo 

Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod. a skončeno v 17.40 hod. Přítomno bylo všech                       

15 zastupitelů, viz. prezenční listina, příloha č. 1.  

Přítomni 3 občané. 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání.  

 

Program dle pozvánky: 

1. Schválení výsledku veřejné zakázky „Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ 

2. Žádost o převod pozemků 

3. Informace o průběhu investičních akcí 

4. Různé 

 

Pozvánka na zastupitelstvo včetně uvedeného programu byla řádně zveřejněna na úřední 

desce.  

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

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

Macková a Mgr. František Podolník. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 

Bc. Michaelu Mackovou a Mgr. Františka Podolníka. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 13   Proti: 0  Zdržel se: 2 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

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

Dne 22. 8. 2019 proběhlo otevírání nabídek. Nabídku podaly 4 firmy, byla vybraná firma 

VODOEKOSTAV s.r.o., Hradec Králové. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce 

a dodávky na akci „Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ a schvaluje rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky – oznámení o výběru zhotovitele. Nabídková 

cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy účastníka činí 36 319 858,00 Kč. 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s vítězem veřejné soutěže, se 

společností VODOEKOSTAV s.r.o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek,                

IČ: 49814052. 

 

 



Výsledek hlasování: Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Na stavbu kanalizace je jeden a půl roku. Dohodli jsme se SÚS, že po dokončení kanalizace se 

zrekonstruuje i druhá strana silnice, ulice Bož. Němcové bude celá nová. 

 

p. Vojnarová: kde kanalizace začíná a kde končí? 

p. starosta: u obecního úřadu je šachta, od které povede zadem za obecním úřadem 

pravděpodobně zeleným pásem do ulice Bož. Němcové až k poslednímu domu v ulici. Nebude 

zde žádná čerpačka, půjde to samospádem 

 

3. Žádost o převod pozemků   

TJ Sokol Skršice-Tošov podala žádost o souhlas s převodem pozemků ve vlastnictví České 

unie sportu. Jedná se o dva pozemky hřiště (sportoviště a rekreační plocha), parcelní čísla 157 

a 158, o výměrách 1651 a 3338 m
2
, číslo LV 125 a ½ podíl na příjezdové cestě, parcelní číslo 

3319, číslo LV 31.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti České unii sportu k převodu pozemků p. č. 157 

o výměře 1651 m
2
 a p. č. 158 o výměře 3338 m

2
, číslo LV 125 a 50% podíl na příjezdové 

cestě, p. č. 3319, číslo LV 31 do vlastnictví obce České Meziříčí. Výše uvedené pozemky, 

které jsou vlastněné v současnosti Českou unií sportu, byly historicky ve vlastnictví SOKOLA 

Skršice–Tošov a nacházejí se v k.ú. Skršice. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Informace o investičních akcích 

- půdní vestavba v ZŠ – zítra se začne betonovat podlaha, poté se namontují sádrokartony, 

postaven je výtah, bude vypsané výběrové řízení na dodavatele nábytku a vybavení, 

odsouhlasí se výběr technického dozoru na kanalizaci (přibližně ve druhé polovině měsíce 

října). 

 

p. Vojnarová: kdy bude dokončena ZŠ? 

p. místostarosta: do konce ledna by měla být dokončena stavba, do konce dubna by měla být 

škola dovybavená 

 

- přístavba MŠ – v pondělí (9. září 2019) se budou vrtat piloty, do zimy by měla být pod 

střechou, koncem března hotová 

- společně s MŠ se vybuduje parkoviště mezi MŠ a Coopem 

- pokud by zbyly peníze, nechalo by se vybudovat nějaké mlhoviště nebo nějaký jiný mokrý 

prvek  

- budují se chodníky: po křižovatku v ulici Al. Jiráska, v ulici Julia Fučíka, v ulici 

Záhumenské, k chodníkům je doasfaltovaná silnice tak, aby se již netvořily kaluže 

- Skršice: chodník u Hubáčkových a Štanderových, opraví se osvětlení, opraví se zastávka 

(otluče se, nahodí, udělá se fasáda nebo se zastávka obloží) 

p. Havel: při opravě čekárny by se mohly opravit obecní vývěsky 

 

 



- opraví se chodníček od pošty k ulici Na Nábřeží 

p. Vojnarová: chtěla bych poděkovat za výstavbu chodníků po obci, ale mám jen malou 

poznámku. Vjezdy, které se ponechaly tak, jak byly, tak jsou při dešti plné vody 

p. starosta: původně jsme chtěli nechat žulové kostky ve vjezdech, ale nakonec se budou 

předělávat 

p. Vojnarová: další část chodníků v Jiráskově ulici se bude také dělat? 

p. starosta: určitě se do budoucna dodělá celý chodník v této ulici 

p. starosta: prosychá alej ke hřbitovu. Pozvali jsme na dendroložku, která stromy posoudila. 

Některé stromy jsou zasaženy kůrovcem. Některé se budou muset proto vykácet a některé se 

nechají prořezat z důvodu bezpečnosti. Na základě posudku toto provede odborná firma 

 

p. Havel: z důvodu opravy křížku ve Skršicích by bylo dobré nechat prořezat okolní stromy, 

aby stavba tolik netrpěla. Katalpa u hospody ve Skršicích (zvedá dlažbu, je to neoriginální 

druh, který se špatně udržuje – bylo by lepší ji skácet a nechat vysadit originální druh katalpy 

 

p. Štěpařová: budou se vysazovat nové stromy v aleji u hřbitova? 

p. starosta: ano, vysadí se javory, které jsou odolnější 

 

p. Černá V.: zvu Vás všechny na posvícení do Sokolovny, dále na akci Sokol – spolu 

v pohybu, 21. září Meříč poběží maraton, 28. září Noc Sokoloven   

   

p. starosta: 8. září se slavnostně otevírá zrekonstruovaná knihovna 

        nově zrekonstruovaný byt v čp. 188 je již obsazen 

 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 4. 9. 2019 

 

 

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

  

 

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

 

 

  Mgr. František Podolník              .……..……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                místostarosta 

 

 

 



Usnesení č. 5/2019 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 4. září 2019 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 

zápisu Bc. Michaelu Mackovou a Mgr. Františka Podolníka. 

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky na stavební 

práce a dodávky na akci „Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“ a schvaluje 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky – oznámení o výběru 

zhotovitele. Nabídková cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy účastníka činí 

36 319 858,00 Kč. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s vítězem veřejné soutěže, se 

společností VODOEKOSTAV s.r.o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek,                

IČ: 49814052. 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti České unii sportu k převodu pozemků p. č. 

157 o výměře 1651 m
2
 a p. č. 158 o výměře 3338 m

2
, číslo LV 125 a 50% podíl na 

příjezdové cestě, p. č. 3319, číslo LV 31 do vlastnictví obce České Meziříčí. Výše uvedené 

pozemky, které jsou vlastněné v současnosti Českou unií sportu, byly historicky ve 

vlastnictví SOKOLA Skršice–Tošov a nacházejí se v k.ú. Skršice. 

 

 

 

V Českém Meziříčí dne 4. 9. 2019 

 

 

 

 

 

         Ing. Milan Žďárek    Ing. Jan Rejchrt 

                  starosta       místostarosta 


