
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze konaného dne 25.11.2013 od 18.00 hod. v budově 
OU č.p. 67, Žleby.

Přítomni: p.Šindelář, p.ing.Kožený, p.Marousek, p.Vojáček, p.Mikyska, p.Krahulec, p.Fiala Zd.
Omluveni: p.Novotný, p.Just, p.Fiala V., p.Sedlačík
Řídící zasedání:p.Šindelář
Návrhová komise: p.Marousek, p.Vojáček, p.ing.Kožený
Ověřovatelé: p.Krahulec, p.Mikyska
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.10.2013.
2)Návrh rozpočtu na rok 2014.
3)Smlouva s Archeologickýn ústavem Praha, na dozor na akce "Rekonstrukce odvodnění 
ul. Havlíčkova, Žižkova a Zahradní".
4)Cenová nabídka na opravu dešťové kanalizace v ul.V Chalupách a cenová nabídka na 
připojení budov ve vlastnictví obce na splaškovou kanalizaci.
5)Informace ke zkušebnímu provozu kanalizace a ČOV Žleby.
6)Rozpočtová změna ZŠ a MŠ Žleby.
7)Příspěvky organizacím.
8)Různé:

a)Stížnost na úklid stanoviště v ul.V Chalupách.
b)Žádosti do domu s chráněnými byty.
c)Smluvní dodatek č.6 ohledně dopravní obslužnosti.
d)Revitalizace náměstí.

9)Diskuse.
10)Návrh na usnesení.
11)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce  dne 25.11.2013.

80)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.10.2013.
starostovi jednat s p.ing.Koženým Václavem
Schůzka je dojednána.

p.ředitelce ZŠ probrat nevhodné chování s žáky
Bylo provedeno.

Stavební komisi zjistit stav oken v čp.15.
Úkol nadále trvá.

Starostovi a stavební komisi jednat se stavbyvedoucími kanalizace o zimní údržbě v obci.
Bylo provedeno.

81)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá p.Musilové vyvěsit na úřední desku  a přeposlat k 
vyvěšení elektronickou desku panu Vašíčkovi.

82)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou s Archeologickým ústavem Praha, dozor na 
akci "Rekonstrukce odvodnění ul.Havlíčkova, Žižkova a Zahradní".
- návrh podepsat smlouvu za cenu 11.350,-Kč bez DPH



PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s Archeologickým ústavem 
Praha na dozor na akci "Rekonstrukce odvodnění ul. Havlíčkova, Žižkova a Zahradní" za cenu 
11.350,-Kč bez DPH.

83)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu dešťové kanalizace v ul.V 
Chalupách a s cenovou nabídkou na připojení budov ve vlastnictví obce na splaškovou kanalizaci.
a) návrh schválit 45.000,-Kč na opravu ul. V Chalupách u elektrárny na rok 2013 a na rok 2014 
1.534.316,-Kč na opravu dešťové kanalizace v ul. V Chalupách.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění 45.000,-Kč na rok 2013 oprava v ul. 
V Chalupách, překop u elektrárny a na rok 2014 uvolnit 1.534.316,-Kč na opravu dešťové 
kanalizace v ul. V Chalupách.

b) připojení budov ve vlastnictví obce na splaškovou kanalizaci
- návrh uvolnění částky 150.000,-Kč
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnit 150.000,-Kč na připojení budov ve 
vlastnictví obce na splaškovou kanalizaci.

84)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ke zkušebnímu provozu kanalizace a ČOV 
Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

a)návrh smlouvy s f.AVE CZ a obcí Žleby na likvidaci odpadu-kalů a shrabků z česlí.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu s f.AVE CZ o odvozu odpadu s ČOV.

b)návrh smluvního dodatku č.3 k mandátní smlouvě s f. VK CAD – týká se vypuštění ze smlouvy  
článků  č. 1.42,1.43, 1.44, a 1.45, přílohy č.3 smlouvy o výkonu TDI-splašková kanalizace ze dne 
30.9.2011. Výsledkem je snížení smluvní ceny o 30.000,-Kč.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smluvního dodatku č.3 k mandátní 
smlouvě s f.VK CAD.

85)Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s rozpočtovou změnou pro ZŠ a MŠ Žleby.
- návrh navýšení rozpočtu o částku 455.069,-Kč pro rok 2013 a to s určením : 
55.068 na ztrátu z r.2012, 200.000,-Kč na provoz, 200.000,-Kč na mzdy v roce 2013. Schodek v 
hospodaření vzniká z důvodu navýšení cen energií a nižšího příspěvku od státu, z důvodu 
klesajícího počtu žáků v ZŠ.
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby o částku 
455.069,-Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi oslovit firmu, která se zabývá topením a regulací a 
konzultovat s nimi problematiku topení v ZŠ.

86)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o příspěvky zájmovým organizacím ve Žlebech. 
- návrh rozdělit příspěvky dle přílohy

PRO 6  ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení fin.příspěvků místním organizacím dle přílohy.
                (viz. příloha č.1) 



87)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností občanů na úklid staveniště v ul. V  

            Chalupách.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí intervenci starosty u vedení dodavatelské firmy EVT,  

            které zajistilo nápravu.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi do domu s chráněnými byty v čp.348.
- žádost paní |Jiřiny H.,  Kamenné Mosty
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní |Jiřiny H., Kamenné Mosty,  

            o umístění do domu s chráněnými byty v čp.348.

- žádost manželů Zdenky a Antonína P.,  Žleby
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost manželů Zdenky a Antonína P.,  

            Žleby o umístění do domu s chráněnými byty v čp.348.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem na dopravní obslužnost na 
             rok 2014 od f.ARRIVA Východní Čechy a.s.

PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání dodatku č.6 na dopravní 
obslužnost na rok 2014 s f.ARRIVA Východní Čechy a.s., v ceně 126 679 Kč,-

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na revitalizaci náměstí Žleby.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit cenové nabídky na studie revitalizace náměstí.

88)Diskuse:

p.Vojáček: Kdo bude platit elektriku na tlakové kanalizaci

Starosta : elektřina bude zakalkulována do celkových nákladů provozu kanalizace a ČOV a z ní 
bude vypočtena po zkušebním provozu výše stočného, které bude stejné jak pro majitele domů 
připojené na tlakovou kanalizaci, tak pro majitele nemovitostí s gravitační přípojkou.

p.Semerád: Kde je k nahlédnutí dokumentace – přípojkové karty na kanalizaci

Starosta: Prováděcí dokumentace je k nahlédnutí u mne v kanceláři, včetně občany podepsaných 
přípojkových karet.

p.Smetanová: Zda bude kompenzace pro občany v ul. V Chalupách

Starosta : Kompenzace finanční není na místě, kompenzací občanům bude připravovaná oprava 
dešťové kanalizace, které stav ulice zlepší.

p.Mikyska: Stav ulice V Chalupách – jak dlouho budou jezdit nákladní auta na ČOV
Starosta : Předpokládáme, že stavba bude na zimu přerušena 20.12.2013.

p.Plaček: Chodníky v ul. V Chalupách ve špatném stavu, zda budou opraveny
Starosta: Po akci “kanalizace” budou uvedeny do původního stavu, jejich rekonstrukce bude záviset 
na finančních možnostech obce.



p.Plaček: sloupek V Chalupách je podhráblý – možnost ztrhnout je narušený
Starosta : situaci na místě prověřím a dle stavu se rozhodnu.

p.Plaček: udělat zábradlí u nemovitosti čp.78 – kanál.
Sarosta : Po očištění propustku f. EVT s pracovníky obce osadíme jednoduché zábradlí.

p.Plaček: špatný stav mostu V Chalupách
Starosta : Pro opravu mostu je zpracována projektová dokumentace a hledáme vhodnou výzvu k 
podání žádosti o dotaci, v rozpočtu obce na celou akci nejsou prostředky.

p.Kořínková:V Chalupách u transformátoru špatné osvětlení
Zastupitelstvo obce ukládá panu Justovi zkontrolovat veřejné osvětlení v obci.

p.Novotný: špatně ořezané stromy v ul.Školní
Starosta: Ořez provedli bez mého vědomí pracovníci obce. Zjistím situaci.

p.Plaček: chodník od Studánky směr Sibiř špatný stav
Zastupitel p. Krahulec - povrch je vyhovující, stačí odklidit spadané listí a zeminu.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a stavební komisi vykonat kontrolu a zjištění stavu chodníku, 
mostu, propustku a bet.patky v Chalupách.
Starosta : Upozorňuji všechny diskutující, že i když v obci zodpovídám téměř za všechno, není v 
silách jednoho člověka všechny letité a zanedbané problémy obce vyřešit za volební období. Pro 
opravy a investiční akce jsou ve větších obcích a městech zřízeny investiční oddělení a odbory, 
popř. Technické služby, které tyto akce připravují. Zde v obci tuto funkci supluji na úkor své práce 
starosty a svého volného času.

p.Kořínková: Okrasné stromy se nikdy neořezávají

p.Prchal: žádost o zjednání nápravy ohledně Lipové aleje
- návrh zlikvidovat černou stavbu
- návrh zřídit pracovní komisi pro Lipovou alej

Starosta :
 a)provedení opravy kamennou drtí na místní komunikaci,vedoucí mezi lipovou alejí, není černou 
stavbou ve smyslu stavebního zákona č. 185/2006 Sb.
b) Komise není třeba zřizovat. O alej se stará, seká a znovu vysazuje nové stormy, obec Žleby.

p.Semerád: Zda už bude probíhat oprava hlavní silnice
Starosta:  Hlavní silnice v majetku kraje bude zaasfaltována do konce prosince, silnice v obci až po 
řádném zhutnění zeminy t.j. na jaře r. 2014.

p.Mizlerová: zda je v projektu opravy silnice v Chalupách počítáno i s obrubníky. 
Starosta : Na místech, kde obrubníky jsou, navrhuje projekt jejich vyrovnání, popř. výměnu 
poškozených.

89)Návrh na usnesení:
PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
25.11.2013.

Skončeno: 21.00 hod
Zapsala: Musilová Ověřovatelé: p.Krahulec, p.Mikyska


