
               Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.11.2012 od 18.00 hod

Přítomno: p.Šindelář, p.ing.Kožený, p.Marousek, p.Vojáček,p.Sedlačík,p.Just,p.Novotný,p.Krahulec
18.05 hod p.Fiala V.
Řídící zasedání: ing.Kožený
Návrhová komise: p.Marousek, p.Krahulec, p.Šindelář
Ověřovatelé: p.Sedlačík, p.Vojáček
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.10.2012.
2) Návrh rozpočtu na rok 2013.
3) Rozpočtové opatření č. IV na rok 2012.
4) Informace o kontrole hospodaření obce v roce 2012 krajským auditorem.
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku.
6) Návrh na pořízení nového územního plánu obce Žleby.
7) Žádosti o finanční příspěvky organizací.
8) Různé:

a) Informace o probíhajících i plánovaných investičních akcích v obci.
b) Dopis od softwarové aliance.

                        Doplněno před schválením programu
                        c) Nabídka firmy Daruma Plzeň
                        d) Prodej vybouraného materiálu z rekonstrukcí

            e) Nákup části pozemku č. 606/4 , k.ú. Žleby.
              9) Diskuze.

10) Návrh na usnesení.
11) Závěr.

     Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2012.

240) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
8.10.2012.
a) stavební komisi prošetřit odvod dešťové vody v ul.V Chalupách.
- návrh v rámci výstavby splaškové kanalizace bude řešena i dešťová kanalizace v ul. V 
Chalupách.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo opravu dešťové kanalizace v rámci 
výstavby splaškové kanalizace v ul. V Chalupách.

b) starostovi informovat Pozemkový úřad.
Ještě nebyl informován - úkol nadále trvá.

c) místostarostovi prověřit nabídku f. OAZA  ENERGO Liberec
             - návrh uzavřít smlouvu s  f.OAZA  ENERGO Liberec a odstoupení od smlouvy stávajícího 
              dodavatele RWE.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření smlouvy s f.OAZA  ENERGO 
Liberec a odstoupení od stávající smlouvy s RWE.



d) místostarostovi jednat s panem Řehořem a starostovi jednat s p.Šmídem.
Na příští zastupitelstvo obce bude pan Řehoř pozván, pan Šmíd přislíbil návštěvu ve   

            Žlebech po skončení sezóny.

e) starostovi jednat s Povodím Labe.
Povodí Labe bude řešit situaci až v příštím roce z kapacitních důvodů

f) úkol pro pana Fialu - objednat protipovodňové pytle.
Objednáno.

241) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce pro rok 2013.
- návrh odsouhlasit vyvěšení návrhu rozpočtu
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyvěšení návrhu rozpočtu obce pro rok 
2013, viz. příloha.

242) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o dílčí  kontrole hospodaření obce v  
            roce 2012 krajským auditorem.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

243) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. IV pro rok 2012.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. IV pro rok 2012.

244) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2012 o místním 
poplatku za svoz komunálního odpadu.
PRO 8 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním 
poplatku za svoz komunálního odpadu.

245) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na pořízení nového územního plánu 
obce Žleby.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi poptat tři firmy na zhotovení návrhu 
územního plánu obce Žleby.

246) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o finanční příspěvky organizacím pro 
rok 2012.
a) Sokol 30.000,-
    Aerobic               5.000,-

               ČSŽ             20.000,-
               Spartak          30.000,-
               Spartak ml.žáci             40.000,-
               ČRS             10.000,-
               Myslivci        10.000,-
               SDH Žleby             30.000,-
               SDH Zehuby             60.000,-

---------------------------
                      235.000,-



            b) finanční dar Městské nemocnici Čáslav pro rok 2013 ve výši 20 000 Kč,-

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozdělení finančních příspěvků 
organizacím ve výši 235.000,- Kč (včetně 50.000,-Kč za prodej roburu) pro rok 2012 a 
finanční dar Městské nemocnici Čáslav ve výši 20.000,- na rok 2013.

247) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o finanční příspěvky jinýchorganizací : 
            Oblastní charita Červený Kostelec a Malostranské nakladatelství.

PROTI 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně neschválilo poskytnout finanční příspěvky jiným 
organizacím : Oblastní charitě Červený Kostelec a Malostranskému nakladatelství.

248) Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o probíhajících i plánovaných 
investičních akcí v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem od softwarové aliance ohledně 
legálnosti softwaru..
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Českých drah o prodeji části 
pozemku p.č.606/4 k.ú.Žleby.
- návrh schválit koupi části pozemku p.č.606/4 v k.ú.Žleby od Českých drah za cenu 
5.300,-Kč.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo koupi části pozemku p.č.606/4 
k.ú. Žleby od Českých drah za cenu 5.300,-Kč.

                        d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou f.DARUMA. na audiovizuální
                        prezentaci obce .

PROTI 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně nechválilo nabídku f. DARUMA na 
prezentaci obce.

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o odkup materiálu a  
                        demontovaných  věžiček z hasičské zbrojnice.

- návrh vrata cena 2.000,-Kč
             věžička cena 500,-Kč
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej materiálu z hasičské 
zbrojnice: vrata za cenu 2.000,-Kč / kus,  věžička za cenu 500,-Kč/kus.

249)Diskuse:
p.Vojáček: Tříkrálová sbírka by měla zůstat v obci.
Zastupitelstvo obce ukládá p.Vojáčkovi jednat se Sokolem Žleby a ČSŽ o Tříkrálové sbírce.

p. Novotný: Kdo prováděl  26.9. 2012  kontrolu finančního výboru ? (chyba v zápisu auditora, 
kontrola proběhla již 19.9.2012)



p.Vojáček: jsou v posledním zápise uvedena  příjmení
starosta : v případě kupních smluv jsem pro úplnost uvedl  příjmení.   

p.Novotný: výsuvný žebřík - zda je možno půjčit
starosta: žebřík je po předchozí dohodě možné zapůjčit

p.Novotný Jar.: poškozené tabule s názvy ulic
místostarosta : postupně budou nahrazovány novými 

p.Marisko: jak dlouho bude rozkopána ul. Na Malé obci z důvodu výstavby kanalizace
starosta:  výkopy budou  zhruba do týdne vždy po uložení potrubí zasypány. Na Malé obci budou 
podle harmonogramu práce trvat cca 1 měsíc.

p.Novotný: zda se bude dělat hlavní řád kanalizace nebo i přípojky k budovám
starosta: u tlakové kanaliazce bude vše  osazeno při jednom výkopu.

p.Semerád: kdy se bude řešit Sibiř - kanalizace
starosta: na jaře 2013 – v lokalitě Sibiř je projektována kanalizace gravitační (samospádová).

250) Návrh na usnesení.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
5.11.2012.

Skončeno: 19:45 hod

Zapsala: Musilová Ověřovatelé: p.Sedlačík, p.Vojáček


