
 

 

Zápis č. 3/2013 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí 

konaného dne 6. listopadu 2013 

 

 

1. Úvodní slovo starosty.  

Přítomno 13 zastupitelů, 2 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 Ing. Pavla Sychru a jeho ověřením pana Ing. Václava 
Jiráska a paní Vladislavu Černou. 

 

2. Změna programu 

Ruší se bod - Dodatek smlouvy, jelikož nebyly splněny dohodnuté body a bylo tak vráceno 
k přepracování. 

 

3. Prodej pozemků  

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného Záměru č. 3/2013 prodej pozemků 
žadateli XXX bytem XXX, které dlouhodobě užívá a je majitelem přilehlé nemovitosti. 
Pozemek p.č. 33/18 v k.ú. a obci České Meziříčí o výměře 8 m2, pozemek p.č. 33/19 v k.ú. a 
obci České Meziříčí o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 87/1 v k.ú. České Meziříčí odměřenou 
geometrickým plánem č. 881-3/2012, vyhotoveným Ing. Jiřím Holancem dne 12. 6. 2012 a 
v něm označenou jako p.č. 87/5 o výměře 108 m2 v k.ú. a obci České Meziříčí za dohodnutou 
a obvyklou kupní cenu Kč 60,- za 1m2. Prodej se uskutečňuje za účelem narovnání 
uživatelských a vlastnických vztahů. V usnesení bod č. 1.  

 

4. Prodej pozemků  

a) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného Záměru č. 5/2013 prodej pozemku 
žadateli Společenství vlastníků jednotek domu Osvobození č.p. 394, 517 71 České Meziříčí, 
IČ: 260 12 596, p.č. 230/6 v k.ú. a obci České Meziříčí o celkové výměře 551 m2 za 
dohodnutou a obvyklou cenu Kč 60,- za 1 m2. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného Záměru č. 6/2013 prodej pozemku 
žadateli Společenství vlastníků jednotek domu Osvobození č.p. 393, 517 71 České Meziříčí, 
IČ: 260 13 975, p.č. 230/7 v k.ú. a obci České Meziříčí o celkové výměře 848 m2 za 
dohodnutou a obvyklou cenu Kč 60,- za 1 m2. 



 

 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného Záměru č. 4/2013 prodej pozemku 
žadateli Společenství vlastníků jednotek domu Osvobození č.p. 391, 517 71 České Meziříčí, 
IČ: 259 98 595, p.č. 230/8 v k.ú. a obci České Meziříčí o celkové výměře 938 m2 za 
dohodnutou a obvyklou cenu Kč 60,- za 1 m2. 

Pozemky jsou odměřeny geometrickým plánem č. 912-15/2013 vyhotoveným Ing. Jiřím 
Holancem dne 15. 9. 2013. V usnesení bod č. 2.  

 

5. Darování pozemku 

Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemku p.č. 6138/2 v k.ú.  České Meziříčí o celkové 
výměře 302 m2 z majetku obce do majetku Královéhradeckého kraje jako dokončení 
majetkového vyrovnání stavby „Modernizace silnice II/308 a III/30815 v k.ú. České Meziříčí, 
ke kterému se obec zavázala „Smlouvou o budoucí smlouvě darovací dne 24. 9. 2008“. 
V usnesení bod č. 3. 

 

6. Schválení smlouvy 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s akciovou společností 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, IČ 481 72 898 se sídlem Hradec Králové, Víta 
Nejedlého 893, PSČ 500 03. V usnesení bod č. 4. 

 

7. Pověření Rady obce 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje Radu obce provedením výběru organizace na 
přezkoumání hospodaření podle zákona 420/2004 Sb., za rok 2013, případně i na období tří 
let. V usnesení bod č. 5. 

 

8. Postup prací na výstavbě ČOV a kanalizace 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty obce o postupu prací na výstavbě 
ČOV a kanalizace. V usnesení bod č. 6. 

 

9. Pronájem nebytových prostor 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného Záměru č. 7 pronájem nebytových 
prostor v domě č.p. 188 v ul. Osvobození Agentuře domácí péče za cenu Kč 228,-/m2/ a rok za 
provozovnu a za Kč 115,20/m2/ a rok za chodbu a WC. V usnesení bod č. 7. 

 

10. Různé 

- informace starosty obce Ing. Milana Žďárka - oprava osvětlení, výstavba osvětlení v ulici 
V Poli. Otevření kina po rekonstrukci. 



 

 

 

11. Různé 

- informace místostarosty Ing. Jana Rejchrta o kulturních akcích v obci 

- využití odpadního tepla z cukrovaru pro vytápění školy - předpokládaná úspora 47%, je 
možné požádat o dotaci až do výše 50% ceny 

- dotaz na výstavbu sila v cukrovaru 

- rekonstrukce komunikace, průjezd obcí 

- Mělčany 

    

V Českém Meziříčí dne 6. 11. 2013 

 

Zapsal: Ing. Pavel Sychra 

Ověřil: Ing. Václav Jirásek  

 Vladislava Černá 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                  místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 3/2013 

Bod č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 33/18 o výměře 2 m2, p.č. 33/19 o výměře 
8 m2 a p.č. 87/5 o výměře 108 m2. 

pro: 13     proti: 0    zdrželo se: 0 

Bod č. 2 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 230/6 o výměře 551 m2. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 230/7 o výměře 848 m2. 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 230/8 o výměře 938 m2. 

pro: 12     proti: 0    zdrželo se: 1 

Bod č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemku p.č. 6138/2 o výměře 302 m2. 

pro: 13     proti: 0    zdrželo se: 0 

Bod č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene.  

pro: 13     proti: 0    zdrželo se: 0 

Bod č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje Radu obce provedením výběru organizace na 
přezkoumání hospodaření. 

pro: 10     proti: 0    zdrželo se: 3 

Bod č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu místostarosty obce o postupu prací na výstavbě 
ČOV a kanalizace. 

Bod č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v čp. 188 v ul. Osvobození. 

pro: 12     proti: 0    zdržel se: 1 

V Českém Meziříčí dne 6. 11. 2013 

 

  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 

         starosta                                                                   místostarosta 


