
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.9.2019 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 
1)návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Fiala, p. Semerád. 
2)ověřovatele zápisu p. Musil, p. Ing. Kožený Ph.D. 
3)program zasedání zastupitelstva obce dne 23.9.2019 s tím, že bod č.10 bude přesunut do příštího 
zasedání zastupitelstva obce. 
4) uzavření Dodatku č. 1 s f. KH 12 – předmět plnění vícepráce – 320.748,50Kč včetně DPH a druhá 
etapa  – 286.288,70 Kč včetně DPH s tím, že v Dodatku smlouvy bude uvedeno, že bylo přistoupeno 
k realizaci víceprací a druhé etapy z důvodu havarijního stavu. 
5) uzavření dohody o narovnání s f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice. Pokud nedojde 
k dohodě o narovnání v částce 2.500.000,-Kč do konce měsíce října tohoto roku, bude podána žaloba. 
6)pověření p. Mgr. Ing. Radka Sekeru vypracováním návrhu dohody o narovnání. 
7)Rozpočtovou změnu č.5/2019. 
8)vypracování pasportizace lávky za částku 35.695,-Kč včetně DPH od spol.ERV. 
9)zadat spol. Radek Pikl realizaci bezdrátového rozhlasu v lokalitě Sibiř za cenu 141.866,-Kč včetně 
DPH za podmínek, že budou přijímače napájeny z elektrické sítě VO. 
10)podání žádosti o legalizaci studny „Zehuby“. 
11) zadat f. BHZ Invest zpracování projektového záměru, žádosti o dotaci, vypracování projektové 
dokumentace a administraci projektu dle cenové nabídky z 6. 9. 2019 – 19 000,- Kč bez DPH za 
zpracování a podání žádosti, 26 000 bez DPH po kontrolách formálních náležitostí, 3,5% provize 
z uznatelných nákladů v případě přiznání dotace. 
12)vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení, pro realizaci stavby 
a zajištěn výběr dodavatele na inženýrskou činnost, autorský dozor a realizace žádosti o dotaci a 
následný dohled a monitoring společnosti ARTENDR za částku 420.000,-Kč bez DPH. 
13)záměr na rekonstrukci staré radnice na muzeum, knihovnu, veřejné WC a informační centrum. 
14)pasportizaci staré radnice spol. Ing. arch. Radka Neumanová za částku 20.000,-Kč. 
15)zažádat o stavební povolení na čp. 15. 
16)zpracování projektu na vodovodní a kanalizační přípojku do ul. Mládežnická k čp.423 – klubovna. 
17)přijetí dotace ve výši 15.000,-Kč z Ministerstva kultury z programu ICEKNI. 
18)nákup PC v částce 24.000,-Kč do knihovny. 
19)žádost o podepsání Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Na Vranině čp. 499. 
20)neprodávat pozemky p.č.747 a 748 k.ú. Zehuby. 
21)neprodávat část pozemku p.č.549/7 k.ú. Zehuby. 
22)zařadit žádost pana Vojtěcha K. do pořadníku na byt. 
23)finanční nabídku na dodávku hromosvodu na MŠ Žleby část 2 za částku 60.765,-Kč včetně DPH se 
spol. Ing. Zdeněk Charvát. 
24)Dodatek smlouvy se spol. VIS Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s.r.o. 
25)změnu nájemného na obecních bytech a bytových prostor o míru inflace. 
26)podání žádosti na Středočeský kraj na hasičská DA. 
27)uzavření servisní smlouvy se spol. ALWER. 
28)limit 20.000,-Kč pro ředitelku ZŠ a MŠ. 
29)termíny zasedání zastupitelstva obce: 21. října, 25. listopadu, 16. prosince. 
 



 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
 
1)návrh změny organizace dopravy na náměstí. 
2)nabídku f. Artendr na získání dotace na rekonstrukci čp.15. 
3)žádost o dotaci na proplacení zásahů. 
4)informaci o aplikaci UZOb. 
5)cenové nabídky na zabezpečení objektu OÚ a čp.15. 
6)nabídku na odkup pozemku p.č.175/1 k.ú. Žleby. 
7)žádost o vytvoření studny v Markovicích. 
8)žádost o využití obecního pozemku za účelem vybudování podzemní jímky na dešťovou vodu  
od p. MVDr. Huberta N. 
9)odměnu od f. EKO KOM ve výši 43.866,50Kč 
10)výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 9. 2019. 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
 
1)pí starostce zažádat o doplnění upraveného položkového rozpočtu po úpravě a doplnit toto do 
svazku opěrná zeď. 
2)pí starostce a p. místostarostovi Novotnému doplnit k zápisu zprávu o postupu jednání s f.KH 12 
Kutná Hora. 
3)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi jednat s vlastníky nemovitostí na náměstí o návrhu 
dopravního značení. 
4)pí starostce zažádat o stavební povolení rekonstrukce čp.15. 
5)p. místostarostovi Suchánkovi doložit další cenové nabídky na rekonstrukci čp. 15. 
6)pí starostce zajistit projekt na přípojku vodovodu a kanalizace do čp. 423. 
7)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi prověřit situaci v k.ú. Zehuby na pozemcích 747 a 748. 
8)pí starostce zajistit možnost bezplatného vyzkoušení aplikace UZOb. 
9)p. Zavadilovi zajistit cenové nabídky na zabezpečení objektů OÚ a čp. 15. 
10)pí starostce jednat ohledně realizace studny v Markovicích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. …………………………………………… …………………………………………. 
Mgr.Ludmila Záklasníková Pavel Suchánek   Josef Novotný      
starostka obce   místostarosta   místostarosta 
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