
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 5. 2020 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Fiala, p. Semerád. 
2) ověřovatele zápisu p. Musil, pí MVDr. Nová. 
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 5. 2020. 
4) uzavřít dodatek s f. ENVIPARTNER na částku 50.000,-Kč bez DPH. 
5) podání žádosti o dotaci na vodovod Zehuby – Kamenné Mosty na MZe s tím, že se obec zavazuje 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací z vlastních zdrojů. 
6) vypsání výběrového řízení na akci Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
7) dodatek č. 1 smlouvy o dílo PD s výkazem výměr. Dodatkem se mění doba plnění. 
8) přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 
projektu „Obec Žleby – pořízení DA pro JPO III“. 
9) přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci 
projektu „Obec Žleby, část Zehuby a Kamenné Mosty – pořízení DA“. 
10) závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (dopravního automobilu) a 
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů pro projekt s názvem „Obec Žleby, část kamenné 
Mosty – pořízení DA“. 
11) závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (dopravního automobilu) a 
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů pro projekt s názvem „Obec Žleby – pořízení DA 
pro JPO III“. 
12) záměr opravy veřejného osvětlení vlastními prostředky, případně úvěrem. 
13) vypsat výběrové řízení na opravu ulice Za Šumavou. 
14) členy výběrové komise p. Semerád, p. Novotný, pí Němcová. 
15) náhradníky výběrové komise p. Bc. Šindelář,p. Suchánek. 
16) zažádat o dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje s tím, že se obec zavazuje 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a získanou dotací. 
17) zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a management dotace z Fondu obnovy 
venkova Středočeského kraje f. ARTENDR za částku 99.000,-Kč bez DPH. 
18) členy výběrové komise p. Semeráda, p. Novotného, pí Němcovou. 
19) náhradníky výběrové komise p. Bc. Šindelář, p. Suchánek. 
20) zplnomocnění pí starostky pro zastupování na řádné valné hromadě VHS Vrchlice – Maleč  
dne 8. 6. 2020. 
21) odpověď na žádost Silnicím Čáslav, že vynětí zemědělské půdy není v souladu s Územním plánem 
obce Žleby. 
22) zadat f. VHS Vrchlice – Maleč vybudování 9 vodovodních přípojek v ulici Na Vranině za částku 
330.710,-Kč bez DPH. 
23) pověření f. Ing. J. Hnilička Kutná Hora k montáži oplocení v areálu zahrady MŠ. 
24) žádost o umístění do domu s chráněnými byty pí L. Zehuby s tím, že bude nájemní smlouva 
sepsána na dva roky. 
25) žádost o umístění do domu s chráněnými byty pí D. Vrdy s tím, že bude nájemní smlouva sepsána 
na dva roky. 
26) záměr vzniku knihy Pomístní jména Žleby v nákladu 250 ks za částku max. 150.000,-Kč. 



27) pořízení nábytku do sborovny ZŠ za částku 187.973,50 Kč včetně DPH, částka bude čerpána 
z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby, případně z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby. 
28) záměr rozšíření MŠ o 3. oddělení. 
29) dodatek č. 1 smlouvy – doba plnění do července 2020. 
30) odměnu pro pí ředitelku ZŠ a MŠ Žleby ve výši 10.000,-Kč, čerpání z fondu odměn ZŠ a MŠ. 
31) technický dozor na akci rekonstrukce čp. 15 p. Semeráda f. Arplan za částku 243.000,-Kč bez DPH. 
32) autorský dozor na akci rekonstrukce čp. 15 pí arch. Novotnou za částku 5.000,-Kč bez DPH + 
850Kč bez DPH za hod. 
33) dozor za obec na akci rekonstrukce čp. 15 p. místostarostu Suchánka. 
34) žádost sl. K. N. o stavební parcelu a zařadit ji do pořadníku. 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1) žádost o odkup části parcely p.č. 1000/13 k.ú. Žleby. 
2) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.5.2020. 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
1) pí starostce poptat projektanty a zjisti možnost úvěru na opravu veřejného osvětlení. 
2) pí starostce jednat o projektu na rozšíření MŠ. 
3) p. místostarostovi sjednat schůzku s TDI ohledně rekonstrukce čp.15. 
4) pí starostce a p. místostarostovi řešit odkup části parcely 1000/13, k.ú. Žleby na místě samém. 
5) pí starostce zajistit plán údržby zeleně v obci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………. 
Mgr.Ludmila Záklasníková    Pavel Suchánek 
Starostka obce      místostarosta   
 
 


