
Zápis z veřejného  zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.12.2012 od 18.00 hod na OÚ

Přítomni: p.Šindelář, ing.Kožený, p.Vojáček, p.Fiala V., p.Mikyska, p.Krahulec, p.Marousek, 
p.Fiala Zd. - 18.22 hod
Omluven: p. Just, p.Sedlačík,
Neomluveni: p. Novotný

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Vojáček, p.Krahulec
Ověřovatelé: p.Fiala, p.Mikyska
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Prezentace f. SKD TRADE, a.s. Praha.
2)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.11.2012.
3)Rozpočet obce pro rok 2013.
4)Rozpočtové opatření č.5 pro rok 2012.
5)Smluvní dodatek č.2 ke smlouvě na výstavbu kanalizace a ČOV Žleby.
6)Návrh f. Silnice Čáslav na změnšení dobývacího prostoru lom Markovice.
7)Nákup sporáku do školní kuchyně.
8)Informace o geotermální energii pro občany.
9)Informace o dohodě o finanční spolúčasti mezi obcí Žleby a VHS K.Hora uzavřené v roce 
2002.
10)Různé:

a)Informace o dokončení investičních akcí:
- rekonstrukce soc.zařízení v ZŠ Žleby
- rekonstrukce has.zbrojnice
b)Informace o průběhu investičních akcí:
- rekonstrukce peč.domu čp.348
- výstavba kanalizace a ČOV
c)Smluvní dodatky pro odvoz odpadu na rok 2013.
d)Pořízení regulace topení čp.478.
e)Dodatek č.5 ke smlouvě s f.Veolia Transport.
f)Žádost o umístění do domu s chráněnými byty.
g)Zimní údržba v obci.
h)Výpověď pana J.Šmejckého z domu čp.272.
i)Informace o smlouvě s p.Damaškem.
j)Uzavření Obecního úřadu přes vánoční svátky.

11)Diskuze.
12)Návrh na usnesení.
13)Závěr.

  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.11.2012.

251) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prezentací f. SKD TRADE, a.s.  ing. Jiřím  
            Stádníkem a  p. Jiřím Francem, o výrobním programu firmy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

252) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
5.11.2012



a) úkol-starostovi a místostarostovi poptat tři firmy  na poptávku zhotovení Územního plánu  
            obce.

Bylo provedeno.

b) p.Vojáčkovi jednat se Sokolem Žleby ohledně Tříkrálové sbírky.
Bylo jednáno, bude vybírána tradičním způsobem.

253)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem obce pro rok 2013.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet obce pro rok 2013.

254)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.5 na rok 2012.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č.5 na rok 2012.

255)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem č.2 ke smlouvě pro  
výstavbu kanalizace a ČOV Žleby.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatečně podepsat dodatek č.2 ke  

             smlouvě na výstavbu kanalizace a ČOV Žleby se sdružením firem Gasco spol. s r.o.   
             Pardubice a EVT Stavby s.r.o. Svitavy, týkající se změny čísla účtu příjemce, termínu  
             plnění díla a vystavování faktur za dílo. 

256)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem f. Silnice Čáslav na zmenšení 
dobývacího  prostoru v lomu Markovice.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh f.Silnice Čáslav na zmenšení 
dobývacího prostoru v lomu Markovice.

257) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem sporáku do školní kuchyně za cenu 
72.528,-Kč.
- návrh navýšit rozpočet ZŠ o cenu 72.528,-Kč na měsíc prosinec.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení rozpočtu ZŠ o cenu 72.528,-
Kč na měsíc prosinec.

258) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o geotermální energii pro občany  
             (žádost o souhlas se jmenováním).

– návrh schválit nové členy správní rady p.Gennara Pelloneho, nar. 26.10. 1967, bytem 
Liberec,Tovární 258/11 a  Roberta Podešvu, nar. 28.4. 1990, bytem Liberec, 
Jáchymovská 239/68.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nové členy správní rady Geotermální 

            energie pro občany o.p.s. G.Pelloneho a R.Podešvu.

259) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o dohodě o finanční spoluúčasti mezi 
obcí Žleby a VHS Kutná Hora uzavřené v roce 2002.
– návrh záměr prodeje vodovodního potrubí, v ulicích Vinařská, Školní,  Komenského,

Ronovská, Ke Mlýnu.  spolufinancovaného z obecních prstředků, za cenu 218.520,-Kč



PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části vodovodního 
potrubí za cenu 218.520,-Kč.

260)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o dokončení investičních akcí:
- rekonstrukce soc.zařízení ZŠ Žleby- akce ukončena, provedeno vyúčtování
- rekonstrukce hasičské zbrojnice – akce ukončena, převzata, připravuje se kolaudace
objektu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o průběhu investičních akcí:
- rekonstrukce domu čp.348 Žleby - akce probíhá dle harmonogramu prací

– výstavba kanalizace-stavba bude přerušena od 20.12. 2012 z důvodu nepříznivého
počasí a svátků. Pokračovat se bude v roce 2013, dle počasí. 
Zatupitelstvo obce bere na vědomí.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvními dodatky pro odvoz odpadu na 
rok 2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvalování proběhne až po vyhlášení míry  

                        inflace dle ČSÚ.
d) zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovým návrhem na regulací topení v

domě čp.478.
– návrh objednat montáž regulace topení v domě čp.478 za cenu 56.688,-Kč od firmy

OK therm Kolín, Petr Dusílek.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pořízení regulace topení  za   

                        cenu  56.688,-Kč. Vč. DPH od firmy OK therm Kolín, Petr Dusílek.

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č.5 ke smlouvě s f.Veolia 
Transport cena 126.679,-Kč/rok, na úhradu ztrátových spojů vedených přes obec.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatek č.5 ke smlouvě s 
f.Veolia Transport na cenu 126.679,-Kč/rok.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o umístění do domu s chráněnými
 byty podanou paní H.Kudrnovou.
- návrh schválit žádost p.Kudrnové a zařadit do pořadníku na byty do chráněného 
domu.
PRO 8
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p.Kudrnové o umístění do 
domu s chráněnými byty, bude zařazena do pořadníku.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prováděním zimní údržby panem  
                        Fr.Lebduškou za cenu 450,- Kč + DPH /motohodina.

PRO 8
Usnesení:Zastupitelstvo obce  jednohlasně schválilo smlouvu s panem Fr. Lebduškou 

                        na zimní údržbu za cenu 450,-Kč+DPH/motohodina.



h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí p.Jiřího Šmejckého v domě  
                        čp.272, Žleby k 31.12.2012.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

i)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o smlouvě s panem V. Damaškem,  
                        na zízkání dotace. Dotační titul zatím vypsán nebyl.

– návrh posečkat do vyjádření Českých drah k výstavbě dešťové kanalizace a po té se
rozhodne zda smlouvu vypovědět či ponechat v platnosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a přesouvá do příštího zasedání zastupitelstva 
obce.

j) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s uzavřením Obecního úřadu od 21.12.2012  
                        do 1.1.2013, přes vánoční svátky, z důvodu čerpání dovolené.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

261) Diskuse:

p. Krahulec - špatné parkování aut u domu čp.75, Žleby, auta nesprávně parkují na chodníku.
Starosta – majitel bude písemně upozorněn
Zastupitelstvo obce ukládá toto starostovi.

p. Mikyska – žádost na pana Lebdušku, zimní údržba, aby prohrnul  nové ulice  na Sibiři a zda by 
se mohla silnice posypat
starosta  - sypání a prohrnutí problematické části zajistím

p.Kočí - kdo dal povolení ke skácení lípy u hostince na hrázi
starosta – kácení jsem povolil na základě žádosti vlastníka rozhodnutím s následnou náhradní 
výsadbou.

p. Suchánek - jaká bude kanalizace v ul.Severní a zda by tam nešlo zřídit veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce ukládá panu Justovi zřídit provizorní veřejné osvětlení v ul.Severní.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi poptat tři firmy na vyhotovení cenové 
nabídky na projekt splaškové kanalizace v lokalitě Sibiř II.

262) Návrh na usnesení.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
17.12.2012.

Skončeno : 20.05 hod

Zapsala: Musilová Ověřovatelé: p.Mikyska,p.Fiala V.


