
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.2.2013 od 18.00 hod na OÚ 

 

Přítomni: p.Šindelář, ing.Kožený, p.Marousek, p.Vojáček, p.Sedlačík, p.Fiala Zd., p.Just, p.Fiala V., 

p.Mikyska, p.Novotný, p.Krahulec 

Řídící zasedání: p.Šindelář 

Návrhová komise: ing.Kožený, p.Fiala V., p.Fiala Zd. 

Ověřovatelé: p.Marousek,p.Just 

Zapisovatel: p.Musilová 

 

Program: 

 1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.1.2013. 

 2)Informace o hospodaření ZŠ a MŠ Žleby za rok 2012. 

 3)Roční účetní uzávěrka za rok 2012. 

 4)Dobývací prostor - lom Markovice. 

 5)Svoz rostlinného odpadu v obci v roce 2013. 

 6)Informace k výstavbě ČOV a kanalizace Žleby. 

 7)Různé: 

  a)Tradiční pouť Žleby 2013. 

  b)Informace o výběrovém řízení na pozici referenta majetkové správy. 

  c)Dopis MgA.St.F.Müllera. 

  d)Cenová nabídka na zpracování energetichkých štítků budov ve vlastnictví obce. 

  e)Žádost o stavební úpravy v čp.272. 

  f)Žádosti o umístění do domu s chráněnými byty čp.348. 

  g)Smluvní dodatek č.3 mezi obcí Žleby a f.GASCO spol. s r.o. 

 

 8)Diskuse. 

 9)Návrh na usnesení. 

 10)Závěr. 

 

 

 

  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne   

  25.2.2013. 

 

 12)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 

 28.1.2013. 

 a) úkol starostovi - jednat ohledně pouštění hlasité hudby z čp.6 

 Bylo jednáno s panem Milanem Š., prozatím se situace uklidnila 

 

 b) starostovi řešit odvod vody u fary a před čp.12 a č.p.11 

 Návrhujeme zbudování silniční vpusti  před domem čp.12 a č.p.11. Realizace při   

            výkopových pracích na kanalizačních přípojkách. 

 

            c) Stavební komisi - posoudit stav budovy hasičárny v Zehubech. 

            - návrh zakoupit 2 ks oken, 1 ks vchodových dveří, opravit špalety, vše do částky 40.000 Kč, 

 PRO 10      ZDRŽEL 1 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup 2 ks oken, 1 ks vchodových dveří, opravu   

            špalet na budově hasičárny v Zehubech, do částky 40.000,-Kč. 

 

 13) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o hospodaření ZŠ a MŠ Žleby za rok 

 2012. 

 



 a) návrh schválit zhoršený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Žleby za rok 2012 ve výši  

 - 430.875,32 Kč a to takto: 

 čerpání RF..........219.571,19Kč 

 čerpání FO..........156.234,69Kč 

 částku ...................55.069,44Kč – převést na účet neuhrazené ztráty r. 2012 

 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zhoršený hospodářský výsledek ZŠ a 

 MŠ Žleby za rok 2012 a řešení schodku pomocí čerpání prostředků z rezervního fondu a   

            fondu odměn ZŠ a MŠ Žleby. Částku ve výši 55 069,44 Kč,- převést na účet neuhrazené   

            ztráty r. 2012. ZO pověřuje Finanční výbor provedením kontroly v měsíci červenci.  

 

 b) návrh schválit udělení výjimky z průměrného počtu žáků pro školní rok 2013/2014 

                a dofinancování rozdílu v mzdových prostředcích v ZŠ a MŠ Žleby. 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z průměrného  počtu 

 žáků na školní rok 2013/2014 a dofinancování rozdílu v mzdových prostředcích v ZŠ a MŠ   

            Žleby. 

 

 14) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s roční účetní uzávěrkou za rok 2012. 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo roční účetní uzávěrku obce Žleby za   

            rok 2012 viz. příloha.  

 

 15) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ohlášením prohloubení dobývacího prostoru - lom    

            Markovice. 

 - návrh dát souhlasné stanovisko k prohloubení lomu Markovice 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prohloubení dobývacího prostoru - lom 

 Markovice o IV. a V. etáž. 

 

 16) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem svozů  rostlinného odpadu v obci v roce   

             2013. Změna by nastala v letních měsících, kdy by se po týdnu střídaly svozy komunálního   

             odpadu a bioodpadu ( v ceně ročního poplatku 600 Kč,- a bezplatného přidělení jedné   

             popelnice na  bioodpad a číslo popisné)   

  

             Zastupitelstvo obce ukládá p.Vojáčkovi provést průzkum veřejného mínění, starostovi a     

             místostarostovi ukládá prověření právní legislativy svážení bioodpadu. 

 

 17) a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k výstavbě ČOV a kanalizace Žleby. 

             Dále ZO seznámeno se smluvním dodatkem č.3 s dodavatelem Gasco Pardubice. Dodatek   

             se týká změny sazby DPH a fakturace DPH v přenesené daňové působnosti. Cena díla se   

             pro Obec Žleby (plátce DPH) nemění. 

 - návrh podepsat smluvní dodatek č.3 

 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smluvního dodatku č.3. 

 

 b) návrh umístit kabelové vedení  a T kus pro přípojku ke třem domům, které nebyly   

            zahrnuty v projektu kanalizace. Vystrojení a dodávka jímek bude řešena v dalších fázích   

            stavby. Dotčené parcely 380/2, st.231, 101/74, k.ú. Žleby. 

 



 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo umístit kabelové vedení  a T kus pro   

             přípojku ke třem domům, které nebyly zahrnuty v projektu kanalizace. Vystrojení a   

            dodávka jímek bude řešena v dalších fázích stavby. Dotčené parcely 380/2, st.231, 101/74,   

            k.ú. Žleby. 

 

 18)Různé: 

  a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s konáním tradiční poutě ve Žlebech 2013. 

  Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi sestavit dotazník pro posouzení uchazečů   

                        o pořádání poutě. 

  

  b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na pozici 

  referenta majetkové správy. 

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí a pověřuje starostu jednáním s Úřadem práce  v   

                        Kutné Hoře o dotaci na pracovní místo. 

 

  c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem MgA.St. F.Müllera. 

  - návrh  zřídit památník  Františku Krulišovi. 

  PROTI 11 

  Unsení: Zastupitelstvo obce neschválilo zřídit v obci památník. 

 

  d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na zpracování  

  energetických štítků budov ve vlastnictví obce. 

  - návrh nechat zhotovit energetické štítky na budovách čp.465,466,478,190,67 

  PRO 11 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zhotovení energetichkých štítků 

  na budovy čp.466,465,478,190,67, v ceně dle nabídky ve výši 30 734 Kč,- vč. DPH,   

                        dodavatelem je ing. Lenka Váchová, Kutná Hora.   

 

  e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí  o stavební úpravy v nebytových 

  prostorách čp.272. 

  PRO 11 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo drobné stavební úpravy v   

                        čp.272 (oprava omítek, vyzdění prodejního pultu, oprava podlahy). 

 

  f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o umístění do domu s chráněnými 

  byty v čp.348 - manželé Sádovští. 

  PRO 11 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost man.Sádovských o  

  umístění do domu s chráněnými byty v čp.348. 

 

  g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí manželů Králových o umístění do   

                        domu s chráněnými byty v čp.348. 

  PRO 11 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost man. Králových o  

  umístění do domu s chráněnými byty v čp.348. 

 

  h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí f. GASCO Pardubice o úklid silnic   

                        technikou hasičů JPO III. za cenu 700,-Kč/ motohodinu.+ DPH. 

  PRO 11 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy mezi obcí   

                       Žleby a f. GASCO úklidu silnic hasiči JPO III. za cenu 700,-Kč/ motohodina + DPH 



 

 

 19) Diskuse: 

 

p.Vojáček: kdo úkoluje p.Lebdušku při prohrnování ulic 

Starosta: pan Lebduška jezdí na mojí telefonickou výzvu. 

 

p.Vojáček: jezdí jen jedním směrem 

Starosta: Směr prohrnování mu neurčuji. 

 

p.Krahulec: Návrh – nejdříve  prohrnovat Sibiř a po té další části obce z důvodu lepší přístupnosti 

ulic na Sibiři. 

Starosta: V příštím období můžeme tuto variantu vyzkoušet. 

 

p.Krahulec: V rozhlase vyhlásit, aby si lidé dali pryč zaparkovaná auta při zimní údržbě. 

Starosta : V rozhlase je hlášena údržba vždy s předstihem, bohužel obyvatelé nereagují.  

 

p.Kořínková: pouť není, tak navštěvovaná 

Starosta: O pouti jednáme s dvěmi uchazeči, skladbu atrakcí budeme znát koncem března. 

  

p.Kořínková: jak to dopadlo s konáním poutě v parku 

Starosta : Konání pouti v parku je zatím nemožné z důvodu vysokých nákladů na elektrickou 

přípojku a problematickou dopravní obslužnost velkých atrakcí na nezpevněných plochách. 

 

 

 20) Návrh na usnesení. 

 PRO 11 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 

 25.2.2013. 

 

 

 

 

Skončeno: 20.20 hod 

Zapsala: Musilová     Ověřovatelé: p.Marousek, p.Just 

 

   

 


