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Zápis č. 5/2015 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí  

konaného dne 30. září 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

České Meziříčí 

 
 
1. Úvodní slovo 
Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod a skončeno ve 20.00 hod. Z celkového počtu 15 
zastupitelů bylo přítomno 11 zastupitelů, v 18.10 dorazil Ing. Petr Pekař, počet zastupitelů 
zvýšen na 12, omluvena Mgr. Kateřina Herzánová, Ing. Josef Světlík, Vladislava Černá -  viz. 
presenční listina příloha č. 1. Přítomno 11 občanů. 
 
Pořízením zápisu z jednání pověřil starosta obce Ing. Milan Žďárek paní Michaelu 
Kubíčkovou, zaměstnankyni obecního úřadu. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jan Hlávko 
a  Pavel Podstata.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 
pana Jana Hlávka a pana Pavla Podstatu.  
 
Výsledek hlasování: Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 2 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 
Program dle pozvánky 
Projednání ceníku pro prodej, koupi a směny pozemků v Českém Meziříčí a Skršicích 
Projednání ceníku pro pronájem pozemků 
Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 
Informace o průběhu akcí Zateplení ZŠ a MŠ, Svážíme bioodpad z obce České Meziříčí a 
dětské hřiště u ZŠ a MŠ 
Rybníčky – informace o čištění 
Územní plán 
Investiční záměry na rok 2016 
Cyklostezka České Meziříčí - Opočno 
Různé 
 
 
2. Projednání ceníku pro prodej, koupi a směny pozemků v Českém Meziříčí a Skršicích 
 
Ing. Rejchrt přečetl návrh ceníku, který navrhl znalec.  
Pan Štěpař: dopsat v ceníku, že se jedná o částky za 1 m2 

 

V 18.10 dorazil na jednání Ing. Pekař – počet zastupitelů 12 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pro prodej, koupi a směny pozemků Obce České Meziříčí, 
příloha č. 2. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
 
3. Projednání ceníku pro pronájem pozemků 
  
Ing. Rejchrt přečetl návrh ceníku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pro pronájmy pozemků Obce České Meziříčí, příloha č. 3. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
4. Rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 
 
Výsledek hlasování: Pro 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
5. Informace o průběhu akcí Zateplení ZŠ a MŠ, Svážíme bioodpad z obce České 
Meziříčí a dětské hřiště u ZŠ a MŠ 
- Kolaudace zateplení Základní a Mateřské školy proběhne 9. 10. 2015 
- Na dětské hřiště u ZŠ je získaná dotace Kč 400.000,-, vítězná firma je Hriště.cz a 
předpokládaný náklad činí cca 650 tis. Kč. Cukrovar přislíbil přispět na dětské hřiště částkou 
Kč 200 tis. Kč 
- Svážíme bioodpad z obce České Meziříčí - plánuje se nákup nástavby na vyklápění nádob, 
nádoby a kompostery. Výběrové řízení vyhrála firma SIMED ze Dvora Králové. Realizace 
bude cca v listopadu tohoto roku. 
 
 
6. Rybníčky – informace o čištění 
Výběrové řízení na čištění bylo zrušeno a oslovilo se několik firem, vybrala se firma Agroekol 
s.r.o., která vyčistila nejprve 2 rybníčky za Kč 87.554,- včetně DPH, a poté ještě jeden 
rybníček za Kč 45.557,- včetně DPH. 
Pan Štěpař poděkoval vedení obce za vyčištění rybníčků a poprosil o zpevnění břehů těchto 
rybníčků. 
 
7. Územní plán 
Kraj vypsal dotace na územní plán. 
Mělo by se požádat o dotaci. 
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8. Investiční záměry na rok 2016   
Při rekonstrukci ulice Osvobození bude obec investovat do osvětlení přechodů a položení nové 
kanalizace v této ulici. 
Rekonstrukce bytového domu v ulici Nerudova čp. 380 
Přístavba Mateřské školy 
Pokud se nestihne výměna oken v bytovém domě v ulici Záhumenská 455 do konce tohoto 
roku, bude provedena příští rok. 
 
 
9. Cyklostezka České Meziříčí - Opočno 
Ing. Vojnarová informovala o plánu vybudování cyklostezky z Českého Meziříčí do Opočna. 
Vedení města Opočna souhlasí s vybudováním této cyklostezky.  
Zároveň bylo na jednání navrženo vybudování cyklostezky z Královy Lhoty a Skršic do 
Českého Meziříčí. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektu cyklostezky bezpečná cesta do práce a školy 
z Českého Meziříčí do Opočna ve spolupráci s městem Opočno a ukládá starostovi obce 
zahájit jednání se zástupci města Opočna. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektu cyklostezky bezpečná cesta do práce a do školy 
z Královy Lhoty do Českého Meziříčí ve spolupráci s obcí Králova Lhota a ukládá starostovi 
obce zahájit jednání se zástupci obce Králova Lhota. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
10. Různé 
p. Podstata: bylo by potřeba opravit na Základní škole chlapecké WC 
p. starosta: chtěl by požádat o dotaci na opravu chlapeckých WC 
 
p. Podstata: bude potřeba pořídit pro SDH nové vozidlo místo Avie.  
 
p. Uhlíř: navrhl přesunout ceduli České Meziříčí až za poslední dům naproti hřbitovu, aby se 
zklidnil provoz 
 
p. Uhlíř: jak je to s výměnou oken v bytovém domě v ulici Záhumenská 455? 
p. starosta: obec chce tuto výměnu realizovat ještě letos 
 

p. Uhlíř: zlepšit úpravu Českého Meziříčí (okolí domu čp. 315, lokalita naproti hřbitovu) 
p. starosta: dům čp. 315 je soukromý objekt 
                  lokalita naproti hřbitovu – je v jednání prodej pozemků pod rozestavěnými domy 
 
p. Štěpař: natřít rozvaděč v ul. Bož. Němcové 
                vyvézt kontejner na plasty na hořejšku 
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p. Čížek: jak to vypadá se slibem ředitele dobrovického cukrovaru dát příspěvek občanům  
              Českého Meziříčí na snížení částky za likvidaci odpadů? 
p. starosta: je to v jednání 
 
 
 
 
V Českém Meziříčí dne 30. 9. 2015 
 
 
Zapsala: Michaela Kubíčková                …………………………………….. 
 
 
 
Ověřil:  Pavel Podstata                           ……………………………………. 
 
 
 
  Jan Hlávko            ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Milan Žďárek     Ing. Jan Rejchrt 
         starosta                                                                  místostarosta 
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Usnesení č. 5/2015 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce  České Meziříčí konaného  

dne 30. září 2015 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli 
zápisu pana Pavla Podstatu a pana Jana Hlávka.  

2. Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pro prodej, koupi a směny pozemků Obce České 
Meziříčí. 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje ceník pro pronájmy pozemků Obce České Meziříčí.  
4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 a č. 11. 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektu cyklostezky bezpečná cesta do práce a školy 

z Českého Meziříčí do Opočna ve spolupráci s městem Opočno a ukládá starostovi obce 
zahájit jednání se zástupci města Opočna. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektu cyklostezky bezpečná cesta do práce a do 
školy z Královy Lhoty do Českého Meziříčí ve spolupráci s obcí Králova Lhota a ukládá 
starostovi obce zahájit jednání se zástupci obce Králova Lhota. 

 
 
V Českém Meziříčí dne 30. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Milan Žďárek   Ing. Jan Rejchrt 
           starosta      místostarosta 


