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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 1. 2023 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Zavadil, p. Fiala. 
2) ověřovatele zápisu p. Kunášek, p. Slavík. 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2023 s tím, že bude vypuštěn bod č.11. 
4) cenovou nabídku na vybudování vodovodní přípojky k čp.17 Zehuby od firmy Rokos stavby 

s.r.o. za částku 58.100,-Kč bez DPH. 
5) uzavření Smlouvy č.1190700041 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Projekt školní 

zahrady v MŠ pro environmentální vzdělávání v obci Žleby“ ve výši 207.810,27 Kč. 
6) záměr prodeje Pragy V3S obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu 100.000,-Kč s 

DPH do 6. 3. 2023 do 12.00 hod, součástí záměru bude i kupní smlouva. 
7) komisi pro otevírání obálek prodeje PV3S ve složení p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Fiala. 
8) náhradníci do komise prodeje PV3S pí Mgr. Záklasníková, p. Semerád. 
9) vyřazení polní kuchyně, koupelnové soupravy a zásobníku na vodu z evidence majetku z 

důvodu nezpůsobilosti k používání. 
10) vedení drobného dlouhodobého majetku v operativní evidenci pro Obec Žleby a její 

příspěvkovou organizaci od pořizovací hodnoty 1.000,- Kč. 
11) prodej části pozemku p.č.1011/6 k.ú. Žleby o výměře 69 m2 manželům R. a odkup části 

pozemku st.42 k.ú. Žleby o výměře 18 m2 od manželů R. za cenu 100,-Kč/m2 + náklady na 
realizaci převodu hradí manželé R. 

12) zrušení bodu č.29 b) ze dne 28.3.2022 a zároveň schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 
93/1 k.ú. Žleby o výměře 144 m2 za cenu 50,-Kč/m2, majetkoprávní náklady hradí pan K. 

13) uzavření Dodatku č. 2 s firmou Zers spol.s.r.o. 
14) uzavření Dodatku č. 24 s firmou AVE Čáslav na svoz separovaného odpadu. 
15) uzavření Dodatku č. 27 s firmou AVE Čáslav na svoz komunálního odpadu. 
16) uzavření nájemní smlouvy s Lunapark Šmídovi na zelenou plochu za účelem konání poutě, 

nájemné 5.000,-Kč + zařízení uzavírek. 
17) navýšení odměny o 10 % - místostarostce, předsedům výborů, členům výborů, neuvolněným 

členům zastupitelstva obce od 1. 2. 2023. 
18) Smlouvu o věcném břemeni s Povodím Labe na vodovod Zehuby a Kamenné Mosty ve výši 

23.400,-Kč bez DPH o celkové výměře 80 m2. 
19) koupi pozemku p.č. 611 o výměře 1167 m2 za cenu 116.700,-Kč. 
20) zařazení žádosti paní P. a jejího druha do pořadníku do domu s chráněnými byty. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) veřejné osvětlení na hřbitově Žleby. 
2) návrh na řešení projektu na připojení elektrické sítě čp.15 firmou ČEZ Distribuce. 
3) povinnost zajistit oddělený sběr využitelných složek velkých rozměrů od 1. 1. 2023. 
4) cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ke stavebním parcelám Sibiř III. od firmy 

Arplan. 
5) výši odměny pí starostky. 
6) nabídku od firmy Telecom infrastructure partners. 
7) konání poutě ve dnech 20. a 21. 5. 2023. 
8) informace od p. Novotného Josefa ohledně lomu Markovice. 
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9) výpis usnesení zastupitelstva obce. 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření obce k 31. 12. 2022. 
2) pí místostarostce řešit přechod pro chodce u staré radnice. 
3) pí starostce zajistit geodetické zaměření skutečné hranice pozemku mezi obcí a manželi M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..…………………………………… ………………………………………   
 Mgr. Ludmila Záklasníková  MVDr. Zdeňka Nová 
 starostka  místostarostka 


