
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016 od 18.00 hod na OÚ.

Přítomni: p.Šindelář, p.Fiala, p.Zavadil, p.Sedlačík, p.Just, p.Musil, p.Novotný, p.Krahulec
Omluveni: ing.Kožený, Bc.Novotná, p.Mikyska

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.Fiala, p.Novotný, p.Krahulec
Ověřovatelé: p.Zavadil, p.Sedlačík
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016.
2)Návrh na přidělení částek do fondů rezerv z kladného hospodářského výsledku v  

    příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby.
3)Smluvní dodatek č.2 mezi Obcí  Žleby a f.Vodafone Czech Republic.
4)Smlouva o výpůjčce částí pozemků mezi Obcí Žleby a Krajským úřadem Středočeského 
kraje(rekonstrukce mostu v Kamenných Mostech).
5)Ukončení nájmu v bytu v čp.15 Žleby.
6)Soudní výpověď z bytu v čp.272 Žleby.
7)Různé:

a)Žádost o pronájem kancelářských prostor v MŠ Žleby.
b)Informace o konání lukostřeleckých závodů ve Žlebech.

                        Doplněno před hlasováním o programu
c)Urgence od f.ČEZ Distribuce.
d)Nákup počítačů na obecní úřad.
e)Žádosti o finanční příspěvek.
f)Dopravní situace v obcích.
g)Oprava místních komunikací.
h)Úkoly pro stavební komisi.
ch)Urgence spolků na poskytnutí podkladů.

8)Diskuze.
9)Návrh na usnesení.

           10)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016.

11)Zastupitesltvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016.
Úkol pro místostarostu jednat s Národním památkovým ústavem.
Úkol nadále trvá.

12)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na přidělení částek do fondů rezerv z kladného 
hospodářského výsledku v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby.
- návrh schválit přidělení částky 183.313,49 Kč do fondů rezerv
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přidělení částky 183.313,49 Kč do fondů 
rezerv z kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.

13)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na provedení veřejnosprávní kontroly v
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby firmou Expirit v částce 23.900,-Kč bez DPH.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo provedení veřejnosprávní kontroly v 
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby firmou Expirit za cenu 23.900,-Kč bez DPH.



14)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smluvním dodatkem č.2 mezi Obcí Žleby a f.Vodafone 
Czech Republic.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi jednat s f.Vodafone Czech Republic ohledně
článku II.bod  c) (upravit délku smluvního vztahu) a doplnit smlouvu o inflační doložku.

15)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o výpůjčce částí pozemků mezi Obcí Žleby a 
Krajským úřadem Středočeského kraje (rekonstrukce mostu v Kamenných Mostech).
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výpůjčku parcel p.č.330/1, 904, 906, 908 
k.ú.Zehuby a zárověň schvaluje, po předchozím vyvěšení na úřední desce, bezúplatné darování části
parcely p.č. 906 v k.ú. Zehuby, o výměře cca 12 m2 Krajskému úřadu Středočeského kraje Praha.

16)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ukončením nájmu v bytu v čp.15 Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení nájmu v bytě i jeho havarijní stav.

17)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se soudní výpovědí z bytu v čp.272 Žleby.
- návrh podepsat nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12.2016 s paní Jaroslavou R. s tím, že 
jmenovaná uhradí její polovinu dluhu nejdéle při podpisu nájemní smlouvy.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí soudní výpověď z bytu v čp.272 Žleby a zároveň 
zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 
31.12.2016, pouze  s paní Jaroslavou R. s tím, že zaplatí svou polovinu dluhu. Druhou polovinu 
dluhu bude obec vymáhat po Viktoru R., se kterým nájemní smlouva uzavřena nebude.

18)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pronájem kancelářských prostor v MŠ 
Žleby.
- návrh zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 429, mateřské škole.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr pronájmu kancelářských prostor 
v budově Mateřské školy Žleby.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o konání lukostřeleckých závodů ve 
Žlebech ve dnech 2.4.-3.4.2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s urgencí od f. ČEZ Distribuce ohledně připojení 
stavebníků v lokalitě Sibiř II. k distribuční soustavě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi a stavebnímu úřadu vyzvat 
stavebníky k připojení.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s požadavkem nákupu tří počítačů na obecní úřad.
- návrh zakoupit tři počítače – stavební úřad,  matrika, evidence majetku.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup tří počítačů na obecní úřad, v  

            ceně 25 000 Kč/kus.



            e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku:
1) skupině Rondo,z.s. Ronov nad Doubravou ve výši 2.000,-Kč.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnutí finančního příspěvku  

            skupině Rondo z.s., Ronov nad Doubravou ve výši 2.000,-Kč. (ve skupině Rondo vystupují  
            cvičenky ze Žlebů).

2) společnosti Diakonie, českobratrská církev evangelická se sídlem v Kolíně.
PROTI 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo finanční příspěvek pro Diakonii, českobratrská 
církev evangelická se sídlem v Kolíně.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopravní situací v obcích.
- od 1.3.2016 budou prováděny namátkové kontroly dopravní Policie ČR zaměřené na  

            dodržování rychlosti v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopravní kontroly Policie ČR. Dále ZO bere na vědomí  

            osazení dopravní značky u benzinové pumpy ve Žlebech. ( DZ “Pozor, odbočující vozidla”).

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opravou místních komunikací.
- nabídka f. TES Čáslav na opravu komunikace v ul. Havlíčkova za cenu 20.785,68Kč  a 
komunikace v Kamenných Mostech za cenu 69.021,12 Kč
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. TES Čáslav na opravu 
místních komunikací v ul.Havlíčkova za cenu 20.785,68Kč a v Kamenných Mostech za 
cenu 69.021,12Kč.
Zastupitelstvo obce dále ukládá starostovi předložit návrh na opravu v ul. Nábřežní.

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úkoly pro stavební komisi ohledně místního šetření 
v ul.Nábřežní a K Budám.
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi místní šetření v ul.Nábřežní a K Budám.

ch)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s urgencí spolků na dodání podkladů pro vydání 
publikace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



19) Diskuse:
p. Záklasníková: Herní prvky odkoupené od Spartaku Žleby budou umístěny na Sibiř ?
- návrh herní prvky umístit do areálu MŠ Žleby.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo umístění herních prvků odkoupených od 
Spartaku Žleby do areálu MŠ Žleby.

p. Záklasníková: Bylo by potřeba vyčistit okapy na budově MŠ.
Starosta: Na jaře je dám vyčistit.

p.Němcová: špatný stav chodníku u školy a u hlavní silnice u čp.15
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi nechat zpracovat cenovou nabídku na opravu chodníku u 
hlavní silnice u čp.15.

p.Novotný: Jak to vypadá s opravou cesty Ke Mlýnu ?
Starosta: Máme objednánu projektovou dokumentaci s rozpočtem pro rekonstrukci ulice. Termín 
předání PD je 18.4.2016. 

p.Novotný: zda by nebylo možné posunout dopravní značku u přechodu pro chodce na náměstí.
Starosta: Na silnici II. třídy v majetku kraje musí rozhodnout o tomto opatření Dopravní inženýr 
Policie ČR, požádám ho o stanovisko k úpravě.

20)Návrh na usnesení.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016.

Skončeno: 19.30 hod
Zapsala: p.Musilová Ověřovatelé: p.Zavadil, p.Sedlačík
 


