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Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Semerád, p. Vojáček
2) ověřovatele zápisu pí MVDr. Nová, p. Fiala
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2021.
4) ponechat Smlouvu s Alfa kontejnery za stejných podmínek a zrušit usnesení č. 26 f) 1) a 2) ze
dne 22. 2. 2021.
5) na základě doporučení komise dodavatele s nejvýhodnější nabídkou na akci Rekonstrukce ZŠ II.
etapa modernizace učeben f. Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček za cenu 5.873.322,-Kč bez
DPH s termínem dokončení do 31. 7. 2021.
6) investiční záměr pro podání žádosti o dotační podporu z Ministerstva financí ČR na akci
„Rekonstrukce objektu ZŠ Žleby“. Konkrétně se jedná o podprogram 298D2230 – Podpora
výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Zároveň zastupitelstvo obce prohlašuje, že
disponuje vlastními finančními prostředky na dofinancování akce v minimální výši spoluúčasti
10 % z celkových nákladů.
7) nabídku f. Artendr na administraci žádosti o dotaci na akci „Obec Žleby - modernizace učeben
ZŠ“, kdy bude část odměny ve výši 36.000,-Kč bez DPH fakturována v okamžiku podání žádosti
o dotaci, zbývající část odměny ve výši 1,7 % z přiznané dotace bez DPH v okamžiku, kdy bude
registrací akce oznámeno, že podaná žádost o přidělení dotace splňuje podmínky pro poskytnutí
dotace.
8) investiční záměr pro podání žádosti o dotační podporu z Ministerstva financí ČR na akci
„Stavební úpravy č.p. 15 na bytový dům – úprava bytu č.4 (dle žádosti na SFPI je označen
číslem 4)“. Konkrétně se jedná o podprogram 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury. Zároveň zastupitelstvo obce prohlašuje, že disponuje vlastními
finančními prostředky na dofinancování akce v minimální výši spoluúčasti 10 % z celkových
nákladů.
9) nabídku f. Artendr na administraci žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce č.p. 15“, kdy bude část
odměny ve výši 36.000,-Kč bez DPH fakturována v okamžiku podání žádosti o dotaci, zbývající
část odměny ve výši 1,7 % z přiznané dotace bez DPH v okamžiku, kdy bude registrací akce
oznámeno, že podaná žádost o přidělení dotace splňuje podmínky pro poskytnutí dotace.
10) na základě doporučení komise dodavatele s nejvýhodnější nabídkou na akci Pořízení lesní
techniky f. STROM Praha, a.s. Praha 9 - Vinoř za cenu 2.846.000,-Kč bez DPH.
11) podání žádosti o dotaci na kofinancování akce Vodovod Zehuby – KM ze Středočeského
infrastrukturního fondu Středočeského kraje.
12) nabídku f. Artendr na administraci žádosti o dotaci, kdy bude část odměny ve výši 29.000,-Kč
bez DPH fakturována v okamžiku podání žádosti o dotaci na kofinancování akce Vodovod
Zehuby - KM, zbývající část odměny ve výši 1,7 % z přiznané dotace bez DPH v okamžiku, kdy
bude registrací akce oznámeno, že podaná žádost o přidělení dotace splňuje podmínky pro
poskytnutí dotace.
13) podání žádosti o dotaci na akci Vodovod Zehuby – KM – přípojky z Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje.
14) nabídku f. Artendr na administraci žádosti o dotaci, kdy bude část odměny ve výši 29.000,-Kč
bez DPH fakturována v okamžiku podání žádosti o dotaci na akci Vodovod Zehuby – KM –
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přípojky, zbývající část odměny ve výši 1,7 % z přiznané dotace bez DPH v okamžiku, kdy bude
registrací akce oznámeno, že podaná žádost o přidělení dotace splňuje podmínky pro poskytnutí
dotace.
15) Dodatek ke smlouvě o úvěru na Vodovod Zehuby – KM ze dne 28. 1. 2021, reg. č.
99027891401 od Komerční banky a.s., kterým se upřesňuje výše obdržené dotace na základě
rozhodnutí o dotaci.
16) upřesnění usnesení č. 16) ze dne 22. 2. 2021 v části termínu plnění tak, že kácení proběhne do
konce března, prořez bude zahájen v květnu a fakturace proběhne na podzim.
17) cenovou nabídku f. StudioPress Čáslav na tisk 250 ks publikace za cenu 145.200,-Kč bez DPH.
18) vypsání výběrového řízení na servis VO s tím, že nabídky budou posuzovány podle servisní
hodinové sazby tak, aby i cestovné bylo zahrnuto v této sazbě a nebylo fakturováno zvlášť.
19) vypsání výběrového řízení na servis ČOV elektro.
20) uzavření Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. S 1/2015 s f. Filip Zavadil na dobu určitou 6
měsíců od 1. 4. 2021.
21) nabídku spol. Arplan s.r.o. na projekční a inženýrskou činnost k akci Zástavba rodinných domů
Žleby – lokalita Sibiř III za celkovou cenu 440.000,- Kč bez DPH.
22) nabídku f. ARCH consulting s.r.o. – Obce jinak na rozšíření návrhových opatření za částku
20.000,- Kč bez DPH.
23) záměr prodeje části parcel p.č.774/102 o výměře 341 m2 a 155/32 k.ú. Žleby 417 m2 za cenu
30,-Kč/m2 panu p. M.
24) záměr prodeje parcely p.č. 774/101 o výměře 137 m2 a 155/33 o výměře 146 m2 za cenu 30,Kč/m2 panu p.W.
25) zamítnutí žádosti o odkup pozemků p.č. 989 a 93/1 k.ú. Žleby.
26) uzavřít Dodatek č. 1 k SoD Dětská hřiště v lokalitě u mateřské školy Žleby s f. S.O.S. –
Dekorace, s.r.o., Praha, kterým se mění cena díla na 902 602 Kč bez DPH na základě víceprací v
celkové výši 266.502,-Kč bez DPH a méněprací v celkové výši 629.550,-Kč bez DPH.
27) uzavření dohody o změně stavby – rozšíření vodovodu pro lokalitu stavebních parcel Ke Mlýnu
s f. VHS Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora.
28) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s HZS hlavního města Prahy na Škodu
Roomster a rozbrušovačku Partner.
29) Rozpočtovou změnu č. 2/2021.
30) uzavřít smlouvu s panem Vojtou provozovatelem pojízdné prodejny smíšeného zboží do Zehub
a K. Mostů za cenu 2.000,-Kč/měs. na dobu 6 měsíců.
31) poskytnutí příspěvku MUDr. Sýkorovi na provoz dětské ordinace ve výši 10.000,- Kč.
32) nabídku f. ARTENDR na zpracování technologického postupu a rozpočtu na projekt
Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů MŠ Žleby za cenu 49.000,-Kč bez DPH.
33) dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru na ČOV ze dne 30. 5. 2018, reg. č. 99020373629.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) stav VO v Chalupách.
2) analýzu odpadového hospodářství obce.
3) pozemky p.č. 155/25, 157/1, 157/3, 157/8, 157/9, 157/11, 157/12.
4) nabídku dotačního managementu f. Alnio na sběrná místa.
5) nabídku dotačního managementu f. Alnio na Re-use centrum.
6) dopis pana Bc.R.Dis.
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7) Výpis usnesení.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) p. místostarostovi a pí starostce poptat dodavatele na VO v ulici V Chalupách.
2) p. místostarostovi a pí starostce zajistit cenové nabídky na servis ČOV elektro.
3) p. Zavadilovi dohlížet na rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ a MŠ.
4) p. místostarostovi a pí starostce navrhnout řešení vypravení silnice V Chalupách.
5) pí starostce urychlit probíhající opravu v ul. V Chalupách.

……………………………………
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka

………………………………………..
Pavel Suchánek
místostarosta
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