
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2011 od 18.00 hod na OÚ

Přítomno: p.Šindelář, p.ing.Kožený, p.Marousek, p.Vojáček, p.Just, p.Fiala Zd., p.Mikyska,
p.Novotný, p.Krahulec, p.Sedlačík
omluven: Fiala V.
Řídídcí zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.Marousek, p.ing.Kožený, p.Novotný
Ověřovatelé: p.Just, p.Vojáček
Zapisovatel: Musilová
Program:

1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.5.2011.
2)Závěrečný účet obce Žleby za rok 2010.
3)Rozpočtové opatření č.IV. pro rok 2011.
4)Cenovbá nabídka projektových prací pro rekonstrukci čp.348.
5)Nabídka Pozemkového fondu ČR - prodej pozemku p.č.41/1 k.ú.Žleby.
6)Ozdravné opatření v ZŠ a MŠ Žleby - cenová nabídka na výstavbu soc.zařízení ve školní 
dílně.
7)Čerpání  fin.prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby.
8)Informace Stř.kraje k dopravní obslužnosti obcí.
9)Nabídka interního auditu pro obec Žleby.
10)Nabídka tvorby webových stránek.
11)Nabídka spolupráce s Českou spořitelsnou a.s.
12)Smlouva pro zpětný odběr elektrozařízení s f.ASEKOL.
13)Cenová nabídka na opravu mostu k nádraží Žleby.
14)Různé:

a)Informace o změně pracovní doby v obecní knihovně.
b)Plánovaná komplexní pozemková úprava k.ú.Žleby.
c)Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s. pro uložení el.vedení v 
Zehubech.
d)Smlouva o budoucí smlouvě o prodeji sloupů v majetku ČEZ Distribuce a.s. obci 
Žleby v K.Mostech,k.ú.Zehuby.
e)Schválení uchazečů do domu s chráněnými byty.

                        Doplněno do programu před zasedáním
                        f)Dotace z programu FROM pro výstavbu dětského hřiště 
                        g)Hasičská soutěž v Bratčicích
                        h)Oprava kanalizačních vík v obci
                        i)Letní provoz v mateřské škole Žleby
                        j)Návrh jízdního řádu ČD na trati Čáslav – Třemošnice
                        k)Nabídka dotace na výstavbu azylových domů
                        l)Žádost o odkoupení pozemku p.č. 66, k.ú. Žleby
                        m)Letní provoz na obecním úřadu ve Žlebech  
                        n)Rozšíření bezdrátového rozhlasu ve Žlebech na Sibiři
                        o)Termín zasedání zastupitelstva obce v září 2011

15)Diskuze.
16)Návrh na usnesení.
17)Závěr.

     Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2011.

65)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
16.5.2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



66)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce Žleby za rok 2010.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obec jednohlasně schválilo závěrečný účet obce Žleby za rok 2010 

            s přijatými nápravnými opatřeními.

67)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s IV. rozpočtovým opatřením pro rok 2011.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo IV. Rozpočtové opatření pro rok 2011  

            dle přílohy.

68)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou projektových prací pro 
rekonstrukci čp.348.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku projektových prací 

            pro rekonstrukci čp.348 ve výši 78.000,-Kč vč. DPH

69)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou Pozemkového fondu ČR - prodej 
pozemku pč.41/1 k.ú.Žleby.
- návrh neschválit koupi pozemku a uložit starostovi jednat s KÚ, SúS, Pozemkovým 
fondem ohledně opravy zdi.
PRO: 9 ZDRŽEL:1
Usnesení: zastupitelstvo obce neschválilo nákup pozemku p.č.41/1 k.ú.Žleby od 
Pozemkového fondu ČR a ukládá starostovi jednat s KÚ, S ú S a Pozemkovým fondem 
ohledně opravy zdi.

70) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem ozdravných opatřeních v ZŠ a MŠ 
Žleby a cenovou nabídkou na vybavení soc.zařízení ve školní dílně ve výši 37 000,- 
Kč.

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo čerpat na výstavbu soc.zařízení ve   

            školní dílně z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby z prostředků ušetřených z minulých let ve  
            výši max.70.000,-Kč.

71)Zastupitelstvo obce bylo senámeno s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu 
ZŠ a MŠ Žleby.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo čerpání fin.prostředků z rezervního 
fondu ZŠ a MŠ Žleby ve výši 255.587,56 a částku ve výši 37.671,34 použít z dotace na 
kapitolu údržba DHM.

72) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi Stř.kraje k dopravní obslužnosti 
obcí. Návrh odsouhlasit, aby dopravní obslužnost v obci byla soutěžena  společně s 
dopravní obslužností krajskou.

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo soutěžit obslužnost obce současně s 

                            dopravní obslužností kraje.

73) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou interního auditu pro obec Žleby.
- cenová nabídka pro obec 18.000,-Kč a pro ZŠ a MŠ Žleby 9.000,-Kč
PROTI 10



Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo cenovou nabídku interního auditu pro obec Žleby 
a ukládá místostarostovi zajistit podklady pro věřejnosprávní kontrolu příspěvkové 
organizace.

74)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou tvorby webových stránek od f.Galileo .
- návrh neuzavřít smlouvu s f.Galileo z důvodu finančních úspor.
PRO 10
Usnesení : Zastupitelstvo obce jednohlasně neschválilo uzavření smlouvy s f.Galileo na 
tvorbu webových stránek.

75)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou smlouvy o spolupráci s Českou  
            spořitelnou a.s.

PRO 10
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu o spolupráci s Českou  

            spočitelnou a.s.

76)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno dodatkem smlouvy pro zpětný odběr elektrozařízení 
                 s f. ASEKOL.

- návrh podepsat dodatek smlouvy s f.ASEKOL
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření smlouvy s f. ASEKOL na 
zpětný odběr elektrozařízení.

77)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou  f. EKOKOM o třídění odpadu v obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

78)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu mostu k nádraží ve 
Žlebech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi jednat s Památkovým ústavem o typu 

            povrchu na mostní konstrukci. 

79)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o změně pracovní doby v obecní 
knihovně.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovanou komplexní pozemkovou 
úpravou v k.ú.Žleby.
- návrh souhlasit s komplexní pozemkovou úpravou 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komplexní pozemkovou úpravu 
v k.ú.Žleby.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o věcném břemeni s ČEZ 
Distribuce a.s. pro uložení el.vedení v Zehubech.
PRO : 10
Usnesení: zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu o věcném břemeni s 
ČEZ Distribuce.

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o budoucí smlouvě o 
věcném břemeni v Zehubech s f.ČEZ Distribuce.

PRO 10



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o  
                        věcném břemeni v Zehubech s f.ČEZ Distribuce.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o smlouvě budoucí o prodeji 
sloupů v majetku ČEZ Distribuce v Kamenných Mostech.
PRO 10
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o smlouvě 
budoucí na prodej sloupů z majetku ČEZ Distribuce v Kamenných Mostech.

f)Zastupiutelstvo obce bylo seznámeno s uchazečem do domu s chráněnými byty - 
pan Bohumil Váňa.

PROTI: 5 ZDRŽEL: 5
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost pana Váni o umístění do domu s 
chráněnými byty.

g1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přidělenou dotací na výstavbu dětského   
                        hřiště na Sibiři z programu FROM.

-návrh  přijmout dotaci na dětské hřiště

                       PRO 10
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí dotace na výstavbu 
dětského hřiště od Středočeského kraje.

g2) pověřit starostu provádět úkony dle pokynů dotačního titulu

            PRO 10
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření starosty provádět úkony 
dle dotačního titulu.

g3) pověření starosty podpisem smlouvy s nejvýhodnější nabídkou na dodavatele  
                        stavebních prací spojených s výstavbou dětského hřiště.

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření starosty podpisem 
smlouvy s nejvýhodnější nabídkou.

h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno termínem hasičského cvičení v Bratčicích.
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyslání hasičské jednotky na 
hasičské cvičení v Bratčicích a pověřuje pana Václava Fialu přípravou na akci.

i)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností úpravy silničních dešťových  
                       vpustí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

j) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem letního provozu MŠ Žleby.
PRO 10

                       Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo letní provoz v MŠ Žleby, první 
týden v červenci a poslední týden v srpnu.



k)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem jízdního řádu ČD na trati Čáslav –  
                       Třemošnice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi vyvěsit na úřední desce do  
                        8.7. 2011

l)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ze Středoč.kraje - dotace na azylové 
byty.
PROTI 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje přijetí dotace na azylové byty.

m)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí man.Smešných o koupi pozemku 
p.č.66 k.ú.Žleby.
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komise provést místní šetření na místě.

n)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s umístěním 1 ks rozhlasu v ceně 22.000,- Kč 
na Sibiři.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo umístění 1 ks rozhlasu ve výši 
22.000,-Kč na Sibiři.

o)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem dovolené starosty od 11.7.- 
                       31.7.2011. Po dobu jeho nepřítomnosti je zastupován místostarostou ing. Koženým.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

p)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem zasedání zastupitelstva obce - 
5.9.2011 od 18.00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

80)Diskuze:

                 p.ing.Kožený – podána informace o hospodaření obce k pololetí 2011- příjmy i výdaje  
                 jsou vyrovnané.
 
                 p. Novotný - přehled o počtu  dětí z Markovic - kam chodí do školy. Úkol pro  
                 místostarostu zpracovat přehled.
 
                 p. Novotný - jak vypadá natírání světel panem Richtrem a panem Malým
                 starosta - mají sepsanou smlouvu do 31.8.2011, v září vyhodnotíme výsledky 

                 p. Novotný – dne 27.6. 2011 nejel autobus z Čáslavi v 7.30 hod
                 starosta -  zjistím na  f.Veolia Čáslav (dodatečně zjištěno u dispečera Veolia a.s. - autobus 
                 měl 20 min. zpoždění )

81) Návrh na usnesení.
PRO 10

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
27.6.2011.

   Ukončeno: 19.50 hod

   Zapisovatel: Musilová Ověřovatelé: p.Vojáček, p.Just



U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 27.6.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)závěrečný účet obce Žleby za rok 2010 s přijatými nápravnými opatřeními.
2)rozpočtovou změnu č.IV. pro rok 2011.
3)cenovou nabídku projektových prací pro rekonstrukci čp.348 ve výši 78.000,-Kč vč. DPH.
4)ozdravné opatření v ZŠ a MŠ - oprava sociálního zařízení ve školní dílně financovaná z úspor 
hospodaření min.let ZŠ a MŠ Žleby v ceně 70.000,- Kč.
5)čerpání fin.prostředků z rezervního fondu 255.587,56 Kč a 37.671,46 z kapitoly dotace na provoz 
údržba DHM.
6)soutěžení dopravní obslužnosti obce společně s obslužností kraje
7)smlouvu o spolupráci s Českou spořitelnou a.s.
8)dodatek smlouvy pro zpětný odběr elektrozařízení s f.ASEKOL.
9)žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Žleby adres. Pozemkovému úřadu kutná 
Hora.
10)smlouvu věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s. pro uložení el.vedení v Zehubech.
11)smlouvu o  smlouvě budoucí o věcném břemeni pro uložení el.vedení s ČEZ Distribuce a.s. v 
Zehubech náves.
12)smlouvu o smlouvě budoucí na odkup 8 sloupů od f.ČEZ Distribuce a.s. v Kamenných Mostech.
13)přijetí dotace na výstavbu dětského hřiště od Středočeského hřiště v programu FROM
14)pověření starosty provádět úkony dle metodiky dotačního titulu pro zajištění stavby hřiště
15)pověření starosty podpisem smlouvy s nejvýhodnější nabídkou na dodavatele stavby hřiště
16)vyzvání tří firem k soutěži : Silnice Čáslav-Holding a.s., TES Čáslav s.r.o., Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby a.s.
17)vyslání jednotek JPO III. a JPO V.  Žleby a Zehuby na námětové cvičení do Bratčic.
18)provoz MŠ Žleby v prvním týdnu v červenci a posledním týdnu v srpnu.
19)umístění bezdrátového rozhlasu na Sibiři.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)nákup pozemku p.č.41/1 k.ú.Žleby od Pozemkového fondu ČR.
2)nabídku interního auditu.
3)nabídku tvorby webových stránek od f.Galileo.
4)žádost pana Váni do pořadníku do domu č.p. 478
5)podání žádosti o dotaci na výstavbu azylových bytů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)výsledky za třídění odpadu za rok 2010 od f.EKO KOM.
2)cenovou nabídku na opravu mostu k nádraží.
3)informace o změně pracovní doby v obecní knihovně.
4)návrh jízdního řádu vlaků Třemošnice - Čáslav.
5)dovolenou starosty od 11.7. - 31.7.2011 a zastupování místostarostou 



6)příští zasedání 5.9.2011 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu.
7)zhodnocení financování obce za 5 měsíců 2011.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi jednat s krajským úřadem, SúS, Pozemkovým fondem ČR o opěrné zdi kolem pozemku 
pč.41/1 k.ú. Žleby.
2)místostarostovi zajistit podklady k veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace
3)starostovi zjistit u památkářů nutnost zachovaní dřevěného povrchu mostu ve Žlebech.
4)starostovi vyvěsit návrh jízdního řádu vlaků do vývěsky.
5)stavební komisi prověřit stav pozemku p.č.66 k.ú.Žleby.
6)místostarostovi vyhledat děti z Markovic, které nechodí do školy ve Žlebech a kontaktovat je.
7)starostovi zjistit důvod nevypravení autobusu z Čáslavi do Třemošnice 27.6.2011 v 7.30 hod.

.......................................... ........................................
ing.Vl.Kožený Vladimír Šindelář
místostarosta starosta obce


