Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2020.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Fiala, pí MVDr. Nová
2) ověřovatele zápisu p. Zavadil, p. Vojáček
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2020.
4) členy komise pro otevírání obálek na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty: p. Fendrych, p. Suchánek, p.
Fiala, p. Semerád, zástupce f. ARTENDR.
5) náhradníky výběrové komise p. Zavadil, pí Němcová
6) pověřit f. Elmont-invest s.r.o. zpracováním projektové dokumentace veřejného osvětlení ETAPA 1 v
podrobnostech prováděcí dokumentace pro DÚR (délka trasy VO do 2 km) a PD podrobnostech prováděcí
dokumentace, délka (zbývající) trasy VO 8-9 km za cenu Kč 376.576,20 včetně DPH.
7) revokovat usnesení č. 56) „Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zplnomocnění Ludmily Záklasníkové pro
zastupování na řádné valné hromadě akcionářů Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s, která
proběhne dne 8. června 2020“ a zplnomocnit pí Ludmilu Záklasníkovou pro zastupování obce na valných
hromadách akcionářů Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s do konce tohoto volebního období.
8) nabídku f. S.O.S. – Dekorace, s.r.o., Praha 4 – Kunratice, za cenu 645.526,-Kč bez DPH k realizaci akce „Projekt
školní zahrady v MŠ pro environmentální vzdělávání v obci Žleby“ na základě doporučení komise pro otevírání
obálek, přičemž část bude hrazena z dotace ze SFŽP.
9) nabídku p. Jana Březiny, Bohouňovice I - Červené Pečky, za cenu 2.218.685,83 Kč bez DPH k realizaci akce
„Rekonstrukce komunikace v ulici Za Šumavou, Žleby“ na základě doporučení komise pro otevírání obálek,
přičemž bude hrazeno z dotace Středočeského kraje z Fondu rozvoje venkova.
10) přijetí dotace z OPŽP 125. výzvy na Protipovodňová opatření obce Žleby ve výši 1.685.159,70Kč s tím, že se
obec zavazuje k dofinancování zbývajících nákladů (Kč 722 211,30) z vlastních zdrojů.
11) nabídku f. ENVIPARTNER, s.r.o., Brno na zpracování digitálního povodňového plánu za cenu 115.000,-Kč bez
DPH, přičemž bude hrazeno z dotace z OPŽP.
12) vypsání výběrového řízení na dodavatele varovného a informačního systému a jeho napojení na IZS
13) komisi pro otevírání obálek zakázky „Varovný a informační systém“: p. Fiala, pí MVDr. Nová,
p. Musil.
14) náhradníky pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek
15) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu Midibusu IVECO mezi obcí a hasičským záchranným sborem hl. města
Prahy
16) uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu speciálního požárního automobilu Mercedes Benz Atego 1528 AF
mezi Obcí Žleby a Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy.
17) uzavřít Darovací smlouvu na podporu požární činnosti ve výši 300.000,-Kč mezi Obcí Žleby a Hasičským
záchranným sborem hl. města Prahy.
18) záměr prodeje hasičského vozidla CAS 24 za minimální částku 300.000,-Kč.
19) vstup do organizace destinačního managementu s názvem Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s., se
sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město, IČO: 083 22 031, a to formou členství v této
organizaci s tím, že obec poskytuje své katastrální území pro činnost této organizace destinačního managementu
v cestovním ruchu a zapojuje se do její činnosti.
20) vyvěsit záměr prodeje pozemků parc. č. 295/5 a st. 657, oba v k.ú. Žleby MO ČRS Žleby za cenu 1,- Kč s tím, že
cena je stanovena jako minimální, protože se jedná o veřejný zájem.
21) žádost pana V. J. a zařazení do pořadníku.
22) žádost manželů M. Žleby a zařazení do pořadníku pro lokalitu Ke Mlýnu.
23) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 577/4, k.ú. Žleby s
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se vodovodní přípojky a kanalizační přípojky.
24) pověřit pí starostku poptat tři firmy na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky pro č. p. 423.

25) zažádat o dotaci na rekonstrukci č.p. 423 na SFŽP v rámci re-use centra (dotace 85%) s tím, že nejprve bude
prověřen souhlas vlastníků sousedních stavebních parcel s tímto záměrem. Zároveň se obec zavazuje
dofinancovat zbývající náklady z vlastních zdrojů.
26) pověřit f. BHZ Invest, s.r.o., Hradec Králové k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci č.p. 423 ze SFŽP za
částku 19.000,-Kč (při podání žádosti) + 26.000,-Kč (po formálních kontrolách žádosti) + 3,5% z uznatelných
nákladů (pouze v případě schválení dotace) s tím, že tyto náklady jsou uznatelnými náklady dotace. Bude
realizováno pouze po kladných stanoviscích vlastníků sousedních parcel.
27) závěrečný účet obce Žleby za rok 2019 bez výhrad.
28) účetní závěrku obce Žleby za rok 2019
29) Rozpočtovou změnu č.3/2020.
30) vypsat výběrové řízení na dodavatele akce „Obec Žleby – částečná rekonstrukce ZŠ“, kdy bude ve smlouvě o
dílo ošetřeno dodržení termínů plnění a příslušné sankce.
31) komisi pro výběrové řízení ve složení p. Bc. Šindelář, p. Semerád (Arplan, s.r.o.) jako TDI,
p. Suchánek, p. Fiala, zástupce f. ARTENDR.
32) náhradníky výběrové komise pí Němcová, p. Zavadil.
33) přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Obec Žleby – částečná rekonstrukce ZŠ“ ve výši Kč 17 125
920 s tím, že se obec zavazuje dofinancovat zbývající náklady (10%) z vlastních zdrojů.
34) zažádat o dofinancování akce „Obec Žleby – částečná rekonstrukce ZŠ“ na Středočeský kraj.
35) nabídku od f. Alfa Container Rent, s.r.o., Praha 10 – Dolní Měcholupy na pronájem obytných kontejnerů jako
dočasné zázemí pro žáky a učitele za částku Kč 653 700,- bez DPH (náklady na dopravu z a na místo, manipulace,
montáž a demontáž, práce jeřábu) a měsíční nájemné Kč 157 180,- bez DPH, kdy bude nájemné fakturováno
měsíčně dle skutečnosti.
36) schválilo nabídku Ing. T. Pazdery jako koordinátora BOZP při rekonstrukci č. p. 15 a sepsání dohody o
provedení práce za 9.800,-Kč hrubého měsíčně.
37) finanční dar MUDr. Sýkorovi ve výši Kč 10 000,-.
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení:
1) vstoupit do MAS Lípa pro venkov prostřednictvím Mikroregionu Čáslavsko se vstupním poplatkem 30,-Kč na 1
obyvatele a následný každoroční poplatek 2000,-Kč + 6,-Kč za 1 obyvatele.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce, p. místostarostovi, pí MVDr. Nové, p. Bc. Rekovi Dis. sestavit plán údržby zeleně v obci.
2) pí starostce prověřit stav na místě a navrhnout řešení opravy ulice Zámecká.

………………………………………………
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka obce

……………………………………………
Pavel Suchánek
místostarosta

