
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2020 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Novotný, p. Vojáček, p. Musil, p. Fiala, 
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
p. Semerád příchod 18.03 hod 
Omluveni: p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
2) Výsledek výběrového řízení – Rekonstrukce ZŠ. 
3) TDI a BOZP – vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
4) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
5) Různé. 

a) Rozpočtová změna č. 5 
b) Oprava střechy márnice Žleby a skladovací prostory 
c) Žádost o stavební parcelu 
d) Žádost o přidělení bytu 
e) Záměr prodeje hasičského automobilu 
f) Projektová dokumentace pro územní řízení – stavební parcely Ke Mlýnu 

6) Diskuze. 
7) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Musil, pí MVDr. Nová. 
 
Ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: p. Fiala, pí Němcová. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.8.2020. 
 
Příchod p. Semeráda v 18.03 hod 
 
99) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 7. 2020. 
- s dodavatelem stavby Vodovod Zehuby-Kamenné Mosty bude podepsána smlouva tuto středu. 
- poptány bankovní instituce na úvěr – termín pro podání nabídek je do konce září 
- probíhá zaměřování stromů v rámci zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně 
- první schůzka ke zpracování pasportu veřejné zeleně a dešťové kanalizace proběhne tento čtvrtek 



- nerealizoval se pronájem elektrocentrály pro kontejnerovou školu, protože se podařilo zařídit 
dočasné odběrné místo od ČEZu 
- p. místostarostovi poptat další nabídky na projekt hřiště ZŠ  – úkol trvá 
- přívod vody do MŠ, kuchyně, bytu a koutku byl zrealizován 
 
- pí starostce prověřit zřízení plynové přípojky – prověřeno, plynová přípojka byla zrealizována ještě 
před novou silnicí Ke Mlýnu 
a) návrh odsouhlasit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, 
cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného břemene 100,-Kč/m2. 
 
- probíhá grafické zpracování informačních tabulí naučné stezky 
- probíhá jednání o směně části pozemku parc. č. 389/3, k.ú. Zehuby a části pozemku parc. č. 1014/2, 
k.ú. Žleby 
- proběhl stavebně technický průzkum krovu vč. mykologického průzkumu domu č.p. 15 – krov je 
v dobrém stavu až na lokální místa, která stačí opravit 
- vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice V Chalupách  – úkol trvá 
- pí starostce poptat firmy na opravu silnice Na Vyhlídce - úkol trvá 
 
100) Výsledek výběrového řízení Rekonstrukce ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
1. Zažádat o prodloužení termínu na Ministerstvo financí ohledně čerpání dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požádat o prodloužení termínu čerpání dotace 
na Ministerstvo financí. 
 
101) TDI a BOZP – Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
- obdrženy 3 nabídky, kdy cenově nejvýhodnější je f. VIS, Hradec Králové 
- návrh schválit f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 
292.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 
Hradec Králové jako dodavatele stavebního dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – 
Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez DPH. 
 
102) Rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad. 
Zastupitelstvo obce bylo informováno, že obec obdržela dotaci z OPŽP na rekonstrukci 
kontejnerových stání na tříděný odpad. 
p. Bc. Šindelář: jakých stání se to týká? 
pí starostka: Za Šumavou, Nábřežní, V Chalupách, Zehuby, Kamenné Mosty 
1) návrh přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových 
nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje 
zafinancovat z vlastních zdrojů. 
PRO 10 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a 
kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady 
Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z vlastních zdrojů. 
 
2) Vypsání výběrového řízení. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 
sběrných míst pro tříděný odpad. 
 
3) Komise pro otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Semerád, p. Suchánek 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek ve složení p. Musil,  
p. Suchánek, p. Semerád. 
 
4) Náhradníci výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo náhradníky výběrové komise  
pí Mgr. Záklasníkovou a pí Němcovou. 
 
5) Nabídka f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o 
uznatelný náklad dotace. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení 
za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o uznatelný náklad dotace. 
 
103) Různé: 
a) Rozpočtová změna č. 5 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 5/2020. 
 
b) Oprava střechy márnice + střecha skladovacích prostor a holubářů. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem střechy márnice a stavem střechy 
skladovacích prostor. 

p. Bc. Šindelář: bylo by třeba vyřešit majetkové vztahy se spolkem holubářů. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi jednat s holubáři. 

- návrh poptat tři firmy na opravu střechy márnice + skladovacích prostor a holubářů. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poptat tři firmy na opravu střechy márnice a 
skladovacích prostor a holubářů. 
 
c) Žádost o stavební parcelu sl. H. N. 
PRO 9 ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavební parcelu sl. H.N. a zapsání do pořadníku. 
 
d) Žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost o přidělení obecního bytu sl. J.H. a zapsání 
do pořadníku. 
 
e) Záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 – používáno JPO V Zehuby-KM. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 
užívaného JPO V Zehuby-KM. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup AVIE. 
 
f) cenová nabídka na zpracování PD pro územní řízení – stavební parcely v lokalitě Ke Mlýnu od f. 
ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování PD pro územní 
řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez DPH. 
 
104) Diskuze: 
p. Fiala: silnice u mostu hromadí se voda, kanalizační vpusti na mostě jsou ucpané, dochází 
k zaplavování staré radnice a vjezdu sousedního domu.  
pí starostka: nejsou to obecní pozemky, budu řešit se Středočeským krajem. 
 
p. Šindelář: informace ohledně záplav v Zehubech 
p. místostarosta: došlo ke splavení nánosu v Zehubském potoku a jeho zachycení a zablokování 
vpustí a poté vylití vody na náves. Bagrem došlo k odstranění nánosu a zprůchodnění vpustí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá p. místostarostovi kontaktovat Povodí Labe ohledně čištění Zehubského 
potoka. 
 
p. Semerád: bylo by potřeba dořešit dešťovou kanalizaci od ulice Ke Mlýnu ke hřišti a vyústění 
dešťové kanalizace za hřištěm, kde je pravděpodobně kanalizace rozbitá. 
 
p. Semerád: informuji zastupitelstvo obce, že fotbalový klub uklízí pravidelně hřiště a tribunu od 
odpadků. Týdně jsou toho dva velké pytle. 
p. místostarosta: obec má k dispozici fotopast, po dohodě tam může být umístěna. 
 
p. Suchánek: spadlý strom v Lihovaru od 6. 5. – zatím není TS uklizen. 
Bude odstraněn do příštího zasedání zastupitelstva obce. 
 
p. Musil: jak vypadá stavba pergoly pro důchodce 
pí starostka: je natřena a připravena k montáži 
- návrh postavit pergolu pro důchodce do konce září 
PRO 4  ZDRŽEL 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
pí Fuxová: kdy bude dokončena rekonstrukce ulice Školní 
pí starostka: dodavatelem stavby došlo k porušení šoupěte na vodovodním řádu, takže to bylo 
opravováno. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s VHS Kutná Hora a dodavatelem stavby. 



 
p. Novotný: zda bude průjezdná cesta na ulici Ronovská z lokality Ke Mlýnu 
pí starostka: zatím to není průchozí přes Policii ČR, protože je to již za značkou obce. Bude se muset 
jednat o posunutí značky, aby došlo ke snížení rychlosti. 
p. místostarosta: kvůli horizontu a špatným rozhledovým podmínkám to není reálné. Pokud někdy 
bude vybudován obchvat Žlebů, bude to možné. 
 
p. Fendrych: špatný stav silnice mezi Zehuby a Kamennými Mosty. 
pí starostka: zjistím u KSÚS v jaké fázi oprava je. 
 
p. Novotný: urychlit opravu ulice Školní  
 
p. Fuxová: zda by bylo možné vybudovat dětské hřiště v ulici Školní nebo Mládežnická 
pí Nová: dětské hřiště u koutku v areálu MŠ je přístupné veřejnosti 
pí starostka: máme v plánu vybudovat hřiště u bytovek Za Šumavou 
 
pí Lebdušková: zda by mohla být nová silnice v ul. Zahradní směr k plynové regulačce. 
pí starostka: s novou silnicí v této lokalitě se počítá při stavbě komunikace u nových stavebních 
parcel, nyní můžeme zajistit zpevnění. 
p. místostarosta: zpevnění a oprava recyklátem proběhne do konce roku 2020. 
 
pí Oravová: co znamená rekonstrukce kontejnerového stání 
pí starostka: zpevnění plochy a obvodové stěny 
 
p. Novotný: jak to vypadá se značkou u Budského rybníka do ulice Školní 
pí starostka: je to v řešení, řeší se i další dopravní značení, realizace bude společná 
 
p. Moravec: špatný stav veřejného osvětlení v Zehubech, vznítila se jedna lampa, mohlo dojít 
k požáru vedlejších domů. 
p. místostarosta: nemyslím si, že byly ohroženy sousední domy. Řešíme vše postupně, teď vodovod, 
potom můžeme přejít k dalším akcím. 
 
105) Výpis usnesení zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19.25 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Fiala, pí Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


