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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2020 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1) návrhovou komisi p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář 
2) ověřovatele zápisu p. Novotný, p. Musil 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020. 
4) rozpočet obce pro rok 2021 včetně rozpočtu příspěvkové organizace ve stejném znění jako jeho 
návrh, tedy celkové příjmy ve výši Kč 42 639 345,- a celkové výdaje ve výši Kč 57 513 800,-, 
financování úvěru ČOV u KB a.s. Kč 1 545 732,-, ztráta bude financována úvěrem Vodovod 
Zehuby - KM ve výši Kč 15 000 000,- a z vlastních zdrojů na bankovním účtu ve výši Kč 1 420 
187,-. 
5) rozpočtový výhled 2021 – 2025. 
6) rozpočtovou změnu č.7/2020. 
7) cenu stočného pro rok 2021 ve výši 51,16 Kč bez DPH za m3. 
8) plán financování obnovy ČOV a kanalizace. 
9) prodej částí pozemků p. č. 576/20 o výměře 5 m2 za cenu 30,-Kč/m2 a 15 m2 pozemku 575/8 za 
cenu 70,-Kč/m2 manželům N. včetně majetkoprávních nákladů. 
10) a nařizuje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby převést nevyčerpaný příspěvek ve výši 
1.900.000,-Kč na účet obce. 
11) udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ Žleby na rok 2020/21. 
12) udělení výjimky z počtu dětí MŠ Žleby. 
13) přijetí dotace z OPŽP ve výši Kč 1 240 576,70 a zavazuje se dofinancovat z vlastních zdrojů Kč 
218 925,30. 
14) vypsání výběrového řízení na vybudování re-use centra u č.p. 423. 
15) komisi pro otevírání obálek na akci vybudování re-use centra ve složení p. Semerád, pí 
Němcová, p. Suchánek. 
16) náhradníky komise pro otevírání obálek na akci vybudování re-use centra  
pí Mgr. Záklasníkovou, p. Novotného. 
17) nabídku f. ALNIO na realizaci výběrového řízení na akci vybudování re-use centra za cenu 
45.000,-Kč bez DPH s tím, že je toto uznatelným nákladem dotace. 
18) dodatek č. 3 smlouvy o nájmu části nemovitosti (umístění vysílače na budově ZŠ) s f. Vodafone. 
19) žádost manželů Š. z K.M. o byt a zapsání do pořadníku. 
20) f. VPK Suchý Zásmuky jako dodavatele stavby Přípojky vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za 
cenu 2.443.000,-Kč bez DPH na základě výsledku výběrového řízení. 
21) uzavření Smlouvy s f. ČEZ Distribuce o uzavření budoucích smluv pro stavební parcely 
v lokalitě Ke Mlýnu za částku 180.000,- Kč. 
22) prodej hasičského auta obci Jabkenice ve dvou splátkách, první 12/2020 ve výši 125.000,-Kč a 
druhá 2/2021 ve výši 125.000,-Kč. 
23) neuzavřít smlouvu o věcném břemeni s p. L. za částku Kč 100 000,- vzhledem k tomu, že 
podmínky v již uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí o věcném břemeni byly ze strany obce 
splněny. 
24) uzavřít Smlouvu s f. ČEZ Distribuce na připojení č.p. 423 – navýšení jističů za poplatek 4.500,-
Kč. 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1) cenu vodného pro rok 2021 stanovenou spol. VHS Vrchlice-Maleč ve výši 49,82 bez DPH za m3. 
2) nabídku f.  ASIG na zpomalovací prahy do ul. Havlíčkova a Žižkova. 
3) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2020. 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
1) p. místostarostovi jednat se f.  ASIG. 
2) pí starostce připravit smlouvu na věcné břemeno ve spolupráci s právním zástupcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………             ………………………………………… 
 Mgr. Ludmila Záklasníková Pavel Suchánek 
 starostka obce místostarosta 
 


