
 

 

Zápis č. 1/2014 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí 

konaného dne 13. března 2014 

 

 

1. Úvodní slovo starosty.  

Přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni – presenční listina příloha č. 1. 

Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Po úvodním uvítání všech přítomných 
pověřil pořízením zápisu z jednání pana Mgr. Františka Podolníka a jeho ověřením pana 
Miloslava Štěpaře a paní Vladislavu Černou. 

pro: 10     proti: 0    zdrželo se: 2 

 

2. Rozšíření programu 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu zasedání o body: 

- schválení smlouvy na přezkum hospodaření obce 

- kalkulace nákladů na hrobové místo 

- zplnomocnění zástupce na valné hromadě VAK HK 

pro: 12     proti: 0    zdrželo se: 0 

 

3. Vystoupení ředitele ZŠ České Meziříčí  

Ředitel ZŠ České Meziříčí Ing. Petr Hrnčíř zhodnotil hospodaření školy za rok 2013. Dále 
podal zprávu o postupném vybavování školy a její modernizaci. Předložil návrh rozpočtu na 
rok 2014 a předpokládané akce, projekty. 

Jednací místnost opustil pan Loukota. 

 

4. Rozpočet obce na rok 2014  

Místostarosta obce Ing. Jan Rejchrt předložil návrh rozpočtu na rok 2014. Zastupitelstvo obce 
rozpočet na rok 2014 schvaluje s přebytkem Kč 1 519 289,- 

V usnesení bod č. 1, příloha č. 2 

pro: 10     proti: 1    zdrželo se: 0 



 

 

5. Výstavba kanalizace a ČOV v Českém Meziříčí 

Zprávu podal místostarosta Ing. Jan Rejchrt 
Obec zaštítí agendu s přípojkami. Během měsíce dubna bude svolána informační schůze 
v kině. Přípojky bude řešit firma IVK z České Skalice. Termín dokončení kanalizace je        
30. červen 2014. Úpravy chodníků a komunikací následně. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty. V usnesení bod č. 2 
 

6. Nový územní plán 

Informace starosty obce - bude zpracován nový územní plán, náměty občanů jsou vítány. 

 

7. Obecní pozemky 

Informace starosty a místostarosty obce o obecních pozemcích, jejich užívání a prodeji a 
uvedení do náležitého stavu. 

 

8. Stanovení ceny a výběru stočného 

Občané budou o stanovení ceny a výběru stočného seznámeni na schůzi v dubnu, na které 
budou přítomni i zástupci firmy IVK - informace místostarosty obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybírání stočného dle vodného. Kdo neprokáže výši vodného, 
bude hradit stočné dle směrných čísel. Stočné bude hrazeno až po skončení zkušebního 
provozu ČOV.  

V usnesení bod č. 3 

pro: 9     proti: 1    zdrželo se: 1 

 

9. Pronájem prostor v kině 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v budově kina za účelem zřízení 
drobného občerstvení žadateli, Spolku za veselejší Meziříčí, dle jejich nabídky. V usnesení 
bod č. 4, příloha č. 3. 

pro: 9     proti: 0    zdrželo se: 2 

 

10. Smlouva na přezkum hospodaření obce 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na přezkum hospodaření obce se společností c. k. audit 
s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Komenského 41, IČ 46504028 na roky 2013 - 2015. 
V usnesení bod č. 5, příloha č. 4 

pro: 10     proti: 0    zdrželo se: 1 



 

 

11. Kalkulace nákladů za hrobové místo  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou kalkulaci nákladů na hrobové místo za rok 2012 
ve výši Kč 60,10. Výše nájemného z hrobového místa zůstává zachována dle uzavřených 
smluv.  

V usnesení bod č. 6 

pro: 11     proti: 0    zdrželo se: 0 

 

12. Schválení plné moci 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnou moc pro starostu obce Ing. Milana Žďárka na jednání 
valné hromady akciové společnosti VAK Hradec Králové.  

V usnesení bod č. 7 

pro: 11     proti: 0    zdrželo se: 0 

 

13. Různé 

- informace starosty o návštěvě z Velkého Meziříčí dne 4. 3. 2014 

- reciproká návštěva 26. 3. 2014 

    

V Českém Meziříčí dne 13. března 2014 

 

Zapsal: Mgr. František Podolník 

 

Ověřil: Vladislava Černá 

  Miloslav Štěpař  

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                  místostarosta 

  



 

 

Usnesení č. 1/2014 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí 

konaného dne 13. března 2014 

 

Bod č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce České Meziříčí na rok 2014. 

Bod č. 2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty obce Ing. Jana Rejchrta o průběhu 
výstavby kanalizace a ČOV v Českém Meziříčí. 

Bod č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybírání stočného dle vodného. Kdo neprokáže výši vodného, 
bude hradit stočné dle směrných čísel. Stočné bude hrazeno až po skončení zkušebního 
provozu ČOV. 

Bod č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v budově kina za účelem zřízení 
drobného občerstvení žadateli, Spolku za veselejší Meziříčí dle jejich nabídky. 

Bod č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na přezkum hospodaření obce se společností C.K. audit 
s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Komenského 41, IČ 46504028 za roky 2013 - 2015. 

Bod č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou kalkulaci nákladů na hrobové místo. Výše 
nájemného z hrobového místa zůstává zachována dle uzavřených smluv. 

Bod č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnou moc pro starostu obce Ing. Milana Žďárka na jednání 
valné hromady akciové společnosti VAK Hradec Králové.  

 

V Českém Meziříčí dne 13. 3. 2014 

 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                   místostarosta 


