
Obe c Žle by  
Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby 

 

Stránka 1 z 7 
 

 
 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 25. 4. 2022 od 18.00 hod na OÚ. 

 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, pí MVDr. Nová, p. Semerád, p. Novotný, p. Zavadil, p. Musil,  
p. Fiala, p. Ing. Zajíček, pí Němcová 
Omluveni: p. Suchánek, p. Bc. Šindelář 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Zavadil, pí Němcová 
Ověřovatele: p. Novotný, p. Ing. Zajíček 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2022. 
2) Rezignace pana místostarosty. 
3) Právní zastupování obce. 
4) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Žleby. 
5) Účetní závěrka obce. 
6) Závěrečný účet obce. 
7) Dar ZŠ. 
8) Žádost o byt. 
9) Komunikace Za Šumavou. 
10) Různé. 

a) Rozpočtová změna č.3/2022. 
b) Nabídka komunální techniky. 
c) Oprava veřejného osvětlení. 
d) Oprava hřiště u MŠ. 
e) Re-use centrum. 
f) Vozidlo PV3S. 
g) Žádost o příspěvek. 

11) Diskuze. 
12) Výpis usnesení. 
13) Závěr. 
 
 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Zavadil, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, 
p. Zavadil, pí Němcová. 
 
Ověřovatelé: p. Novotný, p. Ing. Zajíček 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Novotný a  
p. Ing. Zajíček. 
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Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2022. 
 
48) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2022. 
a) p. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na opravu kanálu v ul. V Chalupách. 
Úkol nadále trvá. 
 
b) p. Zavadilovi upravit svícení lamp a to Po, Út, St, Čt vypnout od 24 hod do 04 hod a ponechat 
svícení celou noc Pá, So, Ne. 
Bylo provedeno. 
 
c) p. Fialovi prověřit stav stromů. 
Úkol nadále trvá. 
 
49) Rezignace pana místostarosty Suchánka. 
a) Byla přečtena rezignace pana Suchánka, viz příloha. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Suchánka na funkci místostarosty  
ke dni 29. 3. 2022. 
Pozice místostarosty zůstane neobsazena. 
 
b) návrh, aby funkce správce rozpočtu byla sloučena s funkcí hlavní účetní, tedy účetní případy 
týkající se kanalizace bude verifikovat paní Ing. Z. P., ostatní účetní případy paní R. M. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh, že funkce správce rozpočtu bude 
sloučena s funkcí účetní, tedy účetní případy týkající se kanalizace bude verifikovat paní Ing. Z. P., 
ostatní účetní případy paní R. M. 
 
c) vykonávání svatebních obřadů pí Němcová a pí MVDr. Nová. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo k vykonávání svatebních obřadů zastupitelky pí Němcovou 
a pí MVDr. Novou. 
 
d) návrh navýšit odměnu zastupitelkám vykonávajícím svatební obřady na výši 1.500,-Kč/měs., a to 
od 1. 5. 2022. 
PRO 7   ZDRŽEL 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navýšit odměnu zastupitelkám vykonávajícím svatební 
obřady na výši 1.500,-Kč/měs., a to od 1. 5. 2022. 
 
e) návrh schválit proplacení faktur nad 5.000,- Kč, které došly na OÚ po rezignaci pana 
místostarosty. 
PRO 8   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktur nad 5.000,-Kč, které došly na OÚ po 
rezignaci pana místostarosty. 
 
f) návrh zrušit usnesení č. 26 f)  ze dne 22.2.2021, kde se snižuje limit objednávek do 5.000,-Kč  
pí starostce  a vrátit limit objednávek do 20.000,-Kč pro pí starostku, o objednávkách, příp. 
smlouvách nad 20 000,- bude rozhodovat jako doposud zastupitelstvo obce. 
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PRO 8   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zrušit usnesení č. 26 f)  ze dne 22.2.2021, kde se snižuje 
limit objednávek do 5.000,-Kč pí starostce  a vrátit limit objednávek do 20.000,-Kč pro pí starostku, 
o objednávkách, příp. smlouvách nad 20 000,- bude rozhodovat jako doposud zastupitelstvo obce. 
 
g) návrh pověřit pí starostku veškerými úkony souvisejícími s rekonstrukcí budovy čp.15. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření pí starostky veškerými úkony 
souvisejícími s rekonstrukcí budovy čp.15. 
 
50) Právní zastupování obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou nabídku právního zástupce a ukládá pí starostce svolat 
neveřejnou schůzku s právním zástupcem panem Žďárským a zastupiteli. 
 
51) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Žleby. 
- návrh schválit účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby za rok 2021 s tím, že zisk 
53.741,33 Kč bude převeden do rezervního fondu. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a 
MŠ Žleby za rok 2021 s tím, že zisk 53.741,33 Kč bude převeden do rezervního fondu. 
 
52) Účetní závěrka obce za rok 2021. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku obce za rok 2021. 
 
53) Závěrečný účet obce za rok 2021. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně její 
příspěvkové organizace bez výhrad. 
 
54) Dar ZŠ. 
ZO bylo seznámeno s výhrou žáků ZŠ v soutěži. 
- návrh schválit příjem daru pro ZŠ a MŠ Žleby ve výši 10.000,-Kč. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí daru ve výši 10.000,- Kč pro ZŠ a MŠ 
Žleby. 
 
55) Žádost o byt paní A.Š. do domu s chráněnými byty. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní A.Š. a zařazení do pořadníku do 
domu s chráněnými byty. 
 
56) Komunikace Za Šumavou. 
- návrh schválit Dodatek č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce komunikace v ulici Za Šumavou, Žleby, 
jehož součástí je změnový list č.1 s konečnou cenou díla 2.616.798,05 Kč bez DPH. 
PRO 9 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce 
komunikace v ulici Za Šumavou, Žleby, jehož součástí je změnový list č.1 s konečnou cenou díla 
2.616.798,05 Kč bez DPH. 
 
57) Různé: 
a) Rozpočtová změna č.3/2022. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.3/2022. 
 
b) Nabídka komunální techniky. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
c) Oprava veřejného osvětlení. 
- cenová nabídka od firmy Elektroslužby Zavadil ve výši 68.948,46 s DPH – na 3 ks lamp a 4 
svítidla. 
PRO 8   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy Elektroslužby Zavadil ve výši 
68.948,46 s DPH – na 3 ks lamp a 4 svítidla. 
 
d) Oprava hřiště u MŠ. 
- cenová nabídka od firmy SOS Dekorace ve výši 14.200,-Kč bez DPH. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku od firmy SOS Dekorace na 
opravu hřiště u MŠ ve výši 14.200,-Kč bez DPH. 
 
e) Re-use centrum. 
1) výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci 
Žleby (stavební práce)“ – nejvýhodnější nabídka od firmy R. Šťastný, Žleby za cenu 331.840,65 
včetně DPH. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavřít smlouvu s firmou R. Šťastný, Žleby na 
akci „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Žleby (stavební práce)“ ve výši 
331.840,65 Kč včetně DPH – stavební práce. 
 
2) Výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci 
Žleby - kontejnery“ – nejvýhodnější nabídka na dodávku 2 ks skladových kontejnerů byla  
Kč 386.716,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce poptat více dodavatelů kontejnerů. 
 
f) Vozidlo PV3S. 
- návrh zrušit usnesení č.22 ze dne 28.2.2022 
PRO 8   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zrušení usnesení č.22 ze dne 28.2.2022. 
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Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce domluvit kontrolní prohlídku vozidla PV3S ve Žlebech. 
 
g) Žádost o příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá pí starostce zjistit, kdo je za občany Žlebů členem 
Svazu. 
 
58) Diskuze: 
p. Ing. Zajíček: zda má obec štěpkovač větví – možnost půjčení obyvatelům, příp. jeho pořízení  
na dotaci. 
 
p. Ing. Zajíček: informace ohledně pracovního místa – preventista kriminality. 
 
p. Zavadil: jak to vypadá se školou 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s panem Mgr. Sekerou. 
 
p. Semerád: plné kontejnery na Sibiři 
 
p. Fiala: jak to bude s poutí 
 
pí MVDr. Nová: informace ohledně třídění odpadu – obec se zlepšila ve třídění odpadu 
 
p. Novotný Jar.: jak to bude s propojením chodníku ul. Za Šumavou a ul. Ronovská 
 
59) Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno : 19.30 hod 
 
Zapisovatel: p. Musilová    Ověřovatelé: p. Novotný, p. Ing. Zajíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


