
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce  dne 10.10.2011 od 18.00 hod na OÚ

Přítomni:  p.Šindelář, p.ing.Kožený,p.Marousek, p.Vojáček, p.Fiala V., p.Just, p.Mikyska, 
p.Novotný, p.Krahulec
Omluveni: p.Sedlačík, p.Fiala Zd.
Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.ing.Kožený, p.Krahulec, p.Just
Ověřovatelé: p.Vojáček, p.Marousek
Zapisovatel: Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.9.2011.
2)Smlouva o dotaci na stavební práce " Dětské hřiště".
3)Informace o vypsání soutěže na poskytovatele úvěru pro stavbu ČOV a kanalizace.
4)Prodej pozemku p.č.66 k.ú.Žleby.
5)Souhlas s prodejem pozemku p.č.774/37 k.ú.Žleby.
6)Souhlas s prodejem pozemku p.č.774/39 k.ú.Žleby.
7)Souhlas s prodejem pozemku p.č.774/40 k.ú.Žleby.
8)Záměr prodeje části parcely PK 395, 398/1 k.ú.Žleby.
9)Výjimka pro provoz ZŠ Žleby.
10)Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2011.
11)Různé:

a) Schválení úchazeče o byt v budově čp.478.
                       Doplněno před hlasováním o programu
                        b) Dodatek č.1 ke smlouvě s f. Vodafon na pronájem místa pro přenos signálu
                        c) Dotace na ZŠ Žleby- rekonstrukce sociálního zařízení

            d) Vyúčtování parkovného 
            e) Příspěvky z parkovného organizacím 
            f) Ukončení nájemní smlouvy v bytě č.p. 465, Žleby a uzavření nové náj. smlouvy
            g) Radonový průzkum v mateřské škole Žleby
            
12)Diskuse.
13)Návrh na usnesení.
14)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 10.10.2011 s 
vypuštěním bodu č.10.

97)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
5.9.2011.
- porovnání spotřeby v ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

- informace o stavu domu čp.5, Zámecké náměstí, Žleby
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

- stav lamp veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

- řešení dluhů s největšími dlužníky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



98) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dotaci na stavební práce Dětské 
hřiště. Poskytovatelem dotace je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5. 
– návrh schválit podepsání smlouvy o dotaci na stavební práce Dětské hřiště.

PRO 9
Usenesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o poskytnutí  

            dotace se Středočeským krajem pro stavební práce "Dětské hřiště" ve výši 95% výdajů, t.j.  
            dotace ve výši  1 139 402 Kč,-.

99) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o vypsání soutěže na poskytovatele 
úvěru pro stavbu ČOV a Kanalizaci.
– výběrová komise v 5-ti členném složení: p.ing.Benada, p.Šindelář, p.ing.Kožený a 

členové finančního výboru p. Novotný a  p.Vojáček. Ostatní členové zastupitelstva obce 
jsou jmenováni jako náhradníci.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 5-ti členou komisi pro otevírání obálek 

            a hodnocení  nabídek ve složení p.ing.Benada, p.Šindelář, ing. Kožený, p. Novotný a p.  
            Vojáček. Ostatní členové zastupitelstva obce jsou schválenými náhradníky.

100)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem pozemku p.č.66 k.ú.Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi jednat se zájemci o koupi.

101)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem přeprodeje pozemku p.č. 774/37 od 
manželů Johnových, Žleby,  manželům Suchánkovým z Trnávky.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přeprodej pozemku p.č.774/37 k.ú. 
Žleby, určeného k výstavbě rodinného domu, od manž.Johnových, manž.Suchánkovým.

102)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přeprodejem pozemku p.č. 774/39, k.ú.Žleby, od 
sl. Justové, Žleby,  manž.Mikyskovým, Žleby.
PRO 8     ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přeprodej pozemku p.č.774/39 k.ú.Žleby, určenému 

            k výstavbě rodinného domu, od sl. Justové manž.Mikyskovým.

103)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přeprodejem pozemku p.č. 774/40 k.ú.Žleby od 
manž.Mikyskových, Žleby,  p.Fantovi a sl. Vokounové, Žleby.
P RO 8    ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přeprodej pozemku p.č.774/40 k.ú.Žleby, určenému 

            k výstavbě rodinného domu, od manž. Mikyskových sl.Vokounové a panu Fantovi.

104) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem prodeje části parcely PK 395, 398/1 
k.ú.Žleby.
PRO 8     ZDRŽEL 1

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje částí parcel PK 395, 398/1  
            k.ú.Žleby.

105) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výjimkou pro provoz ZŠ Žleby  2011/2012.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výjimku pro provoz ZŠ Žleby 
2011/2012.



                       106)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí uchazeče o byt v domě s  

            chráněnými byty v č.p. 478, Žleby.
- žadatelka paní Dana Radová, Čáslav
PRO  9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní Radové o umístění 
do domu s chráněnými byty.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem č.1 s f.Vodafon na  
                        pronájem místa pro přenos signálu, na budově ZŠ ve Žlebech.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatek č.1 s f.Vodafon.       
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se sdělením o přiznání dotace pro ZŠ Žleby, 

na  rekonstrukci sociálních zařízení.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyúčtováním parkovného na parkovištích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozdělením příspěvků pro místní organizace 
pro rok 2011 - účelová dotace.

SK Transpa 70.000,-
TJ Sokol 30.000,-
Aerobic   5.000,-
ČSŽ 20.000,-
Hasiči Žleby 20.000,-
Hasiči Zehuby 10.000,-
Myslivci 10.000,-
Rybáři 10.000,-
Baránek   5.000,-
------------------------------
Celkem         180.000,-

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozdělení příspěvků pro 
místní organizace na rok 2011.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ukončením nájemní smlouvy s panem 
Hamplem V. v č.p. 465 a sepsáním nové nájemní smlouvy s panem Telvákem R.,  

                       Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis nájemní smlouvy s 
panem Telvákem R. Žleby, v souladu s pořadníkem.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou Středočeského kraje na bezplatné 
měření radonu v budově MŠ.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlaně schválilo objednání bezplatného měření  

                        radonu v MŠ.



107) Diskuse:

             Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s emailovým dotazem sl.Markéty Urbánkové.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ale o stěhování se nepřizpůsobivých obyvatel do  

             bývalého dvora nemá nikdo ze ZO žádné informace. 

             p.Marousek: dotaz ohledně svozu odpadů
             Zastupitelstvo obce ukládá p.Musilové uspořádat anketu na svoz komunálního odpadu.

             p.Šindelář: informace o konání zasedání zastupitelstva obce :
             14.11. a 19.12. od 18.00 hod.

 PRO 9
 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo termíny veřejných zasedání  

             zastupitelsteva obce v termínech  14.11. a 19.12. 2011 od 18.00 hod. V budově OÚ.

 108) Návrh na usnesení.
 PRO 9
 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce dne   

            10.10. 2011.

Skončeno ve 20.00 hod

Zapisovatel: Musilová Ověřovatelé:p.Vojáček,p.Marousek


