
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.11.2016 od 18.00 hod na OÚ. 

Přítomni: p. Šindelář, ing.Kožený, p.Zavadil, p.Sedlačík, p.Fiala, p.Musil, p.Novotný, p.Krahulec 

 

Řídící zasedání : p.Šindelář 

Návrhová komise:  ing.Kožený, p.Zavadil, p.Sedlačík 

Ověřovatelé:  p.Musil, p.Krahulec 

Zapisovatel:  p.Musilová 

 

Program: 

 1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016. 

 2)Návrh rozpočtu obce Žleby na rok 2017. 

3)Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č.183/3, 183/5 a PK 241/1 k.ú. Žleby, od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 4)Žádost o udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2017 – 2018. 

 5)Dispoziční řešení bytů v budově bývalého zdravotního střediska čp.15 Žleby. 

 6)Různé: 

 a)Upřesnění nabídky dodávky a montáže zpomalovacích retardérů. 

 b)Informace k poptávce na lampy v.o. v Kamenných Mostech. 

c)Žádost Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek a další žádosti spolků o finanční 

příspěvky. 

Doplněno na program jednání před hlasováním o programu 

 d)Zrušení telefonního automatu. 

 e)Cenová nabídka na opravu parket v tělocvičně. 

 f)Informace o výstavbě drenáže. 

 g)Žádost o zřízení dětského koutku. 

 h)Smluvní dodatek č.1, smlouvy s f. SŽDC. 

 i)Žádost o finanční příspěvek do tomboly na hasičský ples okrsku č.7, který se koná 20.1.2017. 

 j)Žádost o opravu kříže v Zehubech. 

 k)Smlouva s f. GASCO 

 l)Výmalba budovy obce 

 m)Žádost o ukončení nájemní smlouvy v č.p. 272 

 n)Rozpočtová změna č.7,  pro rok 2016. 

               7)Diskuse. 

 8)Návrh na usnesení. 

 9)Závěr. 

 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2016. 

 

93)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016. 

- úkol zaměstnanci obce řešit technickou úpravou zápach splaškové kanalizace v MŠ. 

Bylo provedeno. 

 

94)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Žleby na rok 2017 a rozpočtovým 

výhledem. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá p. Musilové návrh rozpočtu obce pro rok 2017 a 

rozpočtový výhled vyvěsit na úřední desku.  

 



95)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na  bezúplatný převod pozemků p.č.183/3, 183/5 

a PK 241/1, k.ú. Žleby, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

- návrh schválit bezúplatný převod těchto pozemků do majetku obce. 

PRO 8 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabytí  pozemků p.č.183/3, 183 /5 a PK241/1  

k.ú. Žleby bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

96)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o udělení výjimky z průměrného počtu žáků na 

školní rok 2017 – 2018 od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z průměrného počtu žáků na 

školní rok 2017 – 2018 příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Žleby, Školní 190, 285 61 

Žleby. Zároveň se zřizovatel, obec Žleby, zavazuje k uhrazení zvýšených výdajů  (skutečných) na 

vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.  

 

97)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dispozičním řešením bytů v budově bývalého zdravotního 

střediska čp.15, Žleby. 

- návrh podepsání smluvního dodatku č.1, v ceně 15.000,-Kč + DPH s projekční firmou Ateliér 

Novotná s.r.o., jako odměnu za projednání projektové dokumentace s orgány státní správy pro 

vydání stavebního povolení rekonstrukce budovy č.p.15, Žleby. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smluvního dodatku č.1 s ateliérem 

Novotná s.r.o., v ceně 15.000,-Kč +DPH za projednání projektové dokumentace se státní správou, 

před vydáním stavebního povolení. 

 

98)Různé: 

a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s upřesněním nabídky dodávky a montáže 

zpomalovacích retardérů. 

1)návrh zrušit bod č.85 zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č.85 zastupitelstva obce ze 

dne 31.10.2016. 

 

2)Nová, upřesněná nabídka ve výši 42.324,- Kč, vč. DPH zpomalovacích kruhových polštářů. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo novou nabídku na zpomalovací kruhové 

retardéry za cenu 42.324,-Kč vč. DPH. 

 

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k poptávce na lampy pro veřejné osvětlení  

v Kamenných Mostech. 

- návrh dodatečně schválit f.  Elektro Havlíček Čáslav na dodávku a montáž lamp veřejného 

osvětlení v Kamenných Mostech za cenu 289.895,-Kč + DPH. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smlouvy s f. Elektro Havlíček 

Čáslav na dodávku a montáž lamp veřejného osvětlení. v Kamenných Mostech za cenu 

289.895,20 Kč + DPH. 

 



c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí Městské nemocnice Čáslav o finanční 

příspěvek a dalšími žádosti spolků o finanční příspěvky. 

- příspěvek Městské nemocnici Čáslav ve výši 20.000,-Kč na rok 2017. 

PRO 8 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek Městské nemocnici 

Čáslav ve výši 20.000,-Kč na rok 2017. 

návrh vyplatit finanční příspěvky organizacím ve výši 285.000,-Kč, s tím, že Myslivecké 

sdružení Žleby a Rybáři Žleby musí dodat podklady pro vydání publikace o Žlebech. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvky organizacím ve výši 

285.000,-Kč, s tím, že Myslivecké sdružení Žleby a Rybáři Žleby musí dodat podklady pro 

vydání publikace o Žlebech do konce roku 2016, poté jim budou příspěvky vyplaceny. 

 

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem O2, ve kterém ruší veřejný    

 telefonní automat na náměstí ve Žlebech. O2 nabízí zachování automatu v případě uhrazení    

 příspěvku obce ve výši 1210 Kč/měsíc.  

- návrh souhlasit s odstraněním telefonního automatu a neposkytovat příspěvek. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odstranění telefonního automatu na 

náměstí a neplacení příspěvku  f. O2. 

 

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu parket v tělocvičně. 

- cenová nabídka 74.250,-Kč s DPH 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi zajistit ještě cenovou nabídku na 

opravu oken v tělocvičně.  

 

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze schůzky s dotčenými vlastníky podél 

zamýšlené stavby drenáže dešťové kanalizace lokalita Sibiř II. Na místě nedošlo k dohodě o 

umístění potrubí drenáže.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá místostarostovi jednat dále o umístění   

potrubí se sousedními vlastníky v čase co nejkratším vzhledem k blížícímu se termínu předání   

stavby. 

 

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o příspěvek na zřízení dětského koutku ve   

výši 15 000 Kč,- pro matky s dětmi ze Žlebů. 

1)návrh záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 429 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr pronájmu nebytových prostor 

v budově čp. 429 na dětský koutek za cenu 100,-Kč/měsíc (vodu a energie bude hradit obec). 

Připravovaná nájemní smlouva bude v případě úspěšného schválení uzavřena se zástupci 

žadatelů, Michaelou Ronge a Janou Slavíkovou. 

 

2)finanční příspěvek na vybudování dětského koutku ve výši 15.000,-Kč 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

15.000,-Kč na vybudování dětského koutku z rozpočtu obce Žleby. 

 



h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o právu provedení stavby 

uzavřené mezi Obcí Žleby SŽDC Praha při úpravě železniční  trati v lokalitě Na Dalekách. 

- návrh schválit podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provedení stavby , týkající se   

prodloužení termínu stavby na rok 2016-2017. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

právu provedení stavby uzavřené mezi Obcí Žleby a SŽDC Praha. 

 

i)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek do tomboly na hasičský 

ples. 

- návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

1.000,-Kč do tomboly  hasičský plesu okrsku č.7,  pořádaného 20.1.2017 v Tupadlech 

v restauraci Černý Beránek. 

 

j)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o opravu kamenného kříže v Zehubech. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na zhotovení 

dubového kříže. 

 

k)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou s f. GASCO na dodávku a montáž 

frekvenčního měřiče za cenu 33.318,-Kč + DPH pro ČOV Žleby, z důvodu zamítnuté 

reklamace. 

PRO 8 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s f. GASCO na 

dodávku a montáž frekvenčního měřiče za cenu 33.318,-Kč + DPH. 

 

l)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výmalbou na OÚ v ceně 20.650,-Kč. 

PRO 8 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výmalbu budovy obecního úřadu v ceně 

20.650,-Kč od malíře Oldřicha Koudely, Žehušice. 

 

m)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o ukončení nájemní smlouvy v č.p.272,  

Vinotéka, k 28.2.2017. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a výpověď přijímá. 

 

n)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č.7  pro rok 2016. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.7 pro rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99)Diskuse. 

 

p. Pecina: Zda je dán termín dokončení opravy veřejného osvětlení v Kamenných Mostech. 

Starosta: Smluvně je dán datum dokončení 16.12.2016. 

 

p. Záklasníková: Zda se plánuje rekonstrukce veřejného osvětlení ve Žlebech. 

Místostarosta: Ve Žlebech je odhadována rekonstrukce  V.O. na 10 milionů korun a proto ji ještě 

v roce 2017 nebudeme realizovat 

p. Musil: Nesvítí světla V Chalupách. 

Starosta: Pan Just je ve stavu nemocných, požádám o opravu pana Zavadila. 

 

100) Návrh na usnesení. 

PRO 8 

Usnesení : Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.11.2016. 

 

 

Skončeno: 20:05 hod 

 

Zapsala: p.Musilová     Ověřovatelé: p.Musil, p.Krahulec 

 


