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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 11. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Zavadil, p. Novotný. 
2) ověřovatele zápisu p. Fiala, p. Slavík. 
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 11. 2022. 
4) Rozpočtovou změnu č.7/2022. 
5) Jednací řád zastupitelstva obce s tím, že bude doplněn o znění, že výbory budou se svými 

výsledky informovat zastupitelstvo obce. 
6) Darovací smlouvu z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 928.000,- Kč na akci Stavební 

úpravy objektu Žleby čp. 15. 
7) Dodatek č.3 k SoD s f. Realitní a stavební o prodloužení do 30. 5. 2023. 
8) Dodatek č.1/2023 ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby na ČOV Žleby s firmou 

PCO Vidoqo s.r.o. za cenu 759,-Kč/měs. od 1. 1. 2023 s tím, že bude vyžadováno doložení 
aktivity. 

9) finanční dar Městské nemocnici Čáslav za rok 2022 ve výši 20.000,-Kč. 
10) finanční dar formou darovací smlouvy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okrsek č. 7 

na hasičský ples ve výši 1.500,- Kč. 
11) zamítnutí žádosti o dlouhodobý pronájem pozemku paní G. Š. 
12) rozšíření sběrných míst o sběrné místo v ZŠ a MŠ Žleby. 
13) uzavření smlouvy s firmou Recycling – kovové odpady a.s. o zajištění provozu sběrného 

dvora obce Žleby s tím, že hmotnost odpadu ukládaného na náklady obce je max. 50 
kg/rok/poplatník, kdy je poplatník definován v platné obecně závazné vyhlášce o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

14) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství s účinností od 1. 1. 2023 s tím, že se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2015. 

15) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství s účinností od 1. 1. 2023 se sazbou poplatku ve výši 700,- Kč/rok/poplatník. 

16) zamítnutí žádosti manželů P. o zkrácení lípy v Kamenných Mostech u autobusové zastávky. 
17) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisu se spol. VHS Vrchlice – Maleč týkající se 

prodloužení do 31. 12. 2023. 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1) členy finančního výboru pana ing. Vlastimila Koženého a pana Novotného s tím, že jim 
bude odměna vyplácena od 1. 12. 2022. 

2) členy kontrolního výboru pana Davida Horčičku a pana Michala Musila s tím, že jim bude 
odměna vyplácena od 1. 12. 2022. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023 – 2027, který bude vyvěšen na úřední 
desce. 

2) návrh Rozpočtu obce pro rok 2023 včetně příspěvkové organizace, který bude vyvěšen na 
úřední desce. 

3) žádost Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek na rok 2023. 
4) informaci o navýšení cen od roku 2023 o 20% f. AVE Čáslav. 
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5) stav jednání ohledně Pragy V3S. 
6) žádost paní K. o skácení borovice v ul. Zámecká. 
7) cenovou nabídku od paní Járové na výsadbu na hřbitově. 
8) dopis p. J. K. spor o vlastnictví pozemku. 
9) výpis usnesení. 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) pí starostce projednat kupní smlouvu s manželi M. s právníkem 
2) p. Bc. Šindelářovi a p. Novotnému zkontrolovat vozidlo Praga V3S po jeho přistavení ve 

Žlebech. 
3) pí místostarostce upravit jednací řád. 
4) pí starostce a pí místostarostce prověřit stav borovice v ul. Zámecká. 
5) pí starostce a pí Bc. Novotné zajistit další cenové nabídky na výsadbu na hřbitově. 
6) p. Zavadilovi prověřit stav lamp a navrhnout osvětlení na hřbitově ve Žlebech. 
7) pí starostce jednat s právníkem ohledně sporu o vlastnictví pozemku. 
8) pí starostce urgovat pana H. o pročištění zalesněného pruhu u lomu. 
9) p. Zavadilovi předložit cenovou nabídku ohledně veřejného osvětlení v Zehubech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..…………………………………… ………………………………………   
 Mgr. Ludmila Záklasníková  MVDr. Zdeňka Nová 
 starostka  místostarostka 


