
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2015 od 18.00 hod na OÚ.
Přítomni: p.Šindelář, p.Bc.Novotná, p.Fiala, p.Just, p.Musil, p.Novotný, p.Krahulec
Omluveni: p.Sedlačík, Ing.Kožený, p.Mikyska, p.Zavadil

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: Bc.Novotná, p.Just, p.Fiala
Ověřovatelé: p.Musil, p.Novotný
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.12.2014.
2)Návrh na ošetření stromů na hřbitově  ve Žlebech  - cenová nabídka.
3)Prodej části pozemku p.č.774/1 za účelem výstavby rodinného domu.
4)Udělení souhlasu k začlenění pozemků ve vlastnictví obce Žleby do honebního 
společenstva.
5)Smlouva o právu provedení stavby mezi obcí Žleby a SŽDC Praha.
6)Různé:

a)Informace o novele zákona o odpadech – separace kovového odpadu, nabídka 
spolupráce na odvoz separovaného kovového odpadu a bio odpadu. Smluvní dodatky

                       č.9 a 18 s f.AVE Čáslav na svoz komunálních a separovaných odpadů.
b)Nabídka na uspořádání tradiční pouti ve Žlebech.
c)Nabídka na dodávku měřičů tepla v budově čp.478 Žleby.
d)Nabídka herních prvků pro dětské hřiště.

                        Doplněno před hlassováním o programu
e)Smluvní dodatek č.7 s f. ARIVA Východní Čechy- dopravní obslužnost.
f)Informace o změně úředních hodin na poště.

7)Diskuze.
8)Návrh na usnesení.
9)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2015.

1)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s usnesením zastupitelstva obce ze dne 22.12.2014.
Uložené úkoly- starostovi zjistit více informací o společnosti Rytmus Benešov.
Bude jednáno 29.1.2015 s ředitelem společnosti.

- starostovi jednat ohledně chodníku v ul. V Chalupách
Úkol nadále trvá.

2)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na ošetření stromů na hřbitově ve Žlebech.
- nabídka f. Pilc-Čáslav na kácení 6 borovic, zredukování 120 bm thují, ořez jasanů, výsadba dvou
  stromů, vše za cenu 57.600,-Kč 
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh na ošetření stromů na hřbitově ve 
Žlebech za cenu 57.600,- Kč.

3)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem části pozemku p.č.774/1 a z pozemku PK 788/33,
k.ú.Žleby, za účelem výstavby rodinného domu za cenu 100,-Kč/m2+náklady na majetkoprávní 
řízení p. Marku D., Žleby
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části pozemku p.č.774/1 a z pozemku 
788/33, k.ú.Žleby, za cenu 100,-Kč/m2+náklady na majetkoprávní řízení, panu Marku D., Žleby.



4)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o udělení souhlasu k začlenění pozemků ve 
vlastnictví obce Žleby do honebního společenstva Žleby (seznam pozemků tvoří přílohu).
a) souhlas s ponecháním pozemků obce v honebním společenstvu Žleby
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr začlenit honební pozemky ve vlastnictví obce Žleby do 
honitby honebního společenstva Žleby na dobu deseti let.

b) udělit plnou moc starostovi k zastupování na valných hromadách honebního společenstva Žleby
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení plné moci starostovi obce k 
zastupování  na valných hromadách honebního společenstva Žleby.

5)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o právu provedení stavby mezi obcí Žleby a 
SŽDC Praha o právu Stavby na pozemku p.č.950/2 k.ú. Žleby, ve vlastnictví obce Žleby.
a) schválit smlouvu o právu provedení stavby
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o právu provedení stavby 
mezi obcí Žleby a SŽDC Praha.

b) schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 950/2, k.ú. Žleby, o výměře části cca 13 m2, 
organizaci SŽDC Praha.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 
950/2, k.ú. Žleby, ve prospěch SŽDC Praha.

6)Různé:
a)zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o novele zákona o odpadech – separace 
kovového odpadu a projednalo nabídku  spolupráce na separaci kovových odpadů 

            společnosti VJ-JVL Markovice
- nabídka spolupráce spol. VJ-JVL Markovice
PROTI 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku spolupráce se spol.VJ-JVL Markovice.  

            Separaci kovového odpadu bude obec řešit sběrnou nádobou na dvoře obecního úřadu,  
            vyváženou f. AVE CZ.

- nabídka spolupráce na svoz  a uložení bioodpadu od f. Miláček Hostovlice.
PROTI 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku f. Miláček Hostovlice na uskladnění 
bioodpadu. Obec Žleby nemá velké objemy bioodpadu a řeší je zatím se smluvním 

            partnerem mobilním svozem dle momentální potřeby.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvními dodatky s f. AVE Čáslav: Dodatek
            č.9 na odvoz tuhého komunálního  odpadu a Dodatek č.18 na odvoz separovaného odpadu.
            Ceny se v dodatcích nemění, dodatky prodlužují trvání smluvního vztahu na rok 2015. 

PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis dodatků s f. AVE Čáslav:  

            Dodatek č.9 na odvoz tuhého komunálního odpadu a Dodatek č.18 na odvoz separovaných   
            Odpadů na rok 2015 (cena se nemění).

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na uspořádání tradiční pouti ve Žlebech
            od firmy Šmíd, Přelouč.   



Zastupitelstvo obce ukládá starostovi poptat i druhou nabídku od pana Novotného z Jičína.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na dodávku měřičů tepla v budově čp.478.
- nabídka f. OK Therm Kolín, na osazení indikátorů topných nákladů  za cenu 44.882,20 Kč
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. OK Therm na dodávku a 
osazení měřičů tepla v budově čp.478 za cenu 44.882,20,- Kč  vč. DPH.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou herních prvků pro dětské hřiště od 
f.ANTOŠ s.r.o.
PROTI 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku herních prvků pro dětské hřiště od f. 

            ANTOŠ s.r.o.
f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smluvním dodatkem č.7 se spol. ARIVA Východní 

            Čechy na doplácení dopravní obslužnosti v roce 2015 – za cenu 128.000,-Kč.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis Dodatku č.7 se spol. ARIVA 
Východní Čechy na dopravní obslužnost v roce 2015 – cena 128.000,-Kč.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novými úředními hodinami na poště ve Žlebech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá vyvěsit na úřední desku.

7)Diskuze:

p.Fiala: Znovu stížnost na chovatelku psů na Sibiři.

p.Novotný: Doplnění členů výborů
Starosta: Volbu členů výboru provedeme v únoru za účasti navrhovaných.

p.Novotný: kdy bude příští zasedání zastupitelstva obce
Starosta: Únorové zasedání bude v pondělí 23.2.2015.

p.Vojáček: připomínka ohledně školy a spotřeby plynu.
Zastupitelé berou na vědomí

p.Vojáček: složení výborů a komisí
Starosta: Navrhovaní členové výborů budou zastupitelé.

p.Mizlerová: kdyby bylo možné doplnit silnici v ul.V Chalupách
Starosta: Oprava byla provedena 12.1.2015 a pokud bude třeba povrch opět dáme srovnat.

p.Mizlerová: kdy bude firma V Chalupách pokračovat
Starosta: Firmu jsem vyzýval na pondělí 2.2.2015.

p.Mizlerová: co bude dál s ulicí od mostu V Chalupách
Starosta: Jak víte oprava je plánována a k rozsahu bych rád znal názor místních zastupitelů a 
občanů.
8)Návrh na usnesení.
PRO 7
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2015.

Skončeno:19:10 hod Zapsala: p.Musilová   
Ověřovatelé:p.Musil, p.Novotný


