
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žleby, ze dne 16.12.2013, konaného  od 18.00 hod. v 
budově  OÚ.

Přítomni: p.Šindelář, p.Marousek, p.Vojáček, p.Just, p.Krahulec, p.Sedlačík, p.Mikyska, ing.Kožený
Omluveni: p.Novotný, p.Fiala V. , p.Fiala Zd.

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Marousek, p.Mikyska
Ověřovatelé: p.Sedlačík, p.Just
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.11.2013.
2)Rozpočet obce na rok 2014.
3)Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2013.
4)a)Podání žádosti o dotaci do programu FROM – most k nádraží.
   b)Smlouva na dotační poradenství s f.IPI Praha.
5)Žádost Městské nemocnice Čáslav o příspěvek.
6)Nabídka na odkup pozemku p.č.774/49 k.ú.Žleby.
7)Různé:a) Informace o zahájení zemních prací na akci"Rekonstrukce odvodu dešťových 

       vod z ulic Havlíčkova, Žižkova, Zahradní  v obci Žleby".
                b) Cena energie od f.ČEZ.

    c) Cenová nabídka zemních prací v ul.Zahradní-splašková kanalizace
    d) Stav domu čp.272, Žleby

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

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2013.

90) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
     25.11.2013.
- p.Musilové vyvěsit Návrh rozpočtu na rok 2014
  Vyvěšeno.

- starostovi podepsat smlouvu s f.AVE Čáslav
   Smlouva je podepsána.

- místostarostovi oslovit firmy ohledně topení v ZŠ
  Úkol nadále trvá.

- starostovi vyhledat možnosti na zpracování dokumentace na revitalizaci náměstí.
  Úkol nadále trvá.

- stavební komisi a starostovi vykonat kontrolu a zjistit stav chodníku, mostu, propustku a betonové  
patky  v ul.V Chalupách, stav oken v čp.15
Stavební komise- stav oken v čp.15 velmi špatný.
Zastupitelstvo obce toto odkládá do lednového zasedání zastupitelstva obce.

91) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem obce na rok 2014.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy.



92) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.4 na rok 2014.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.4 na rok 2013, v rámci 
kterého dochází k vyrovnání skutečných přijmů a skutečných výdajů s rozpočtem pro rok 2013.

93) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podáním žádosti o dotaci do programu FROM 
Středočeského kraje – rekonstrukce, oprava dřevěného povrchu mostu k nádraží ve Žlebech.
PRO 7  ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do programu FROM –rekonstrukce, 
oprava dřevěného povrchu mostu k nádraží ve Žlebech.

94) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou na dotační poradenství s f. IPIefekt Praha, pro 
akci oprava dřevěného mostu ve Žlebech. .
- v ceně 60.000,-Kč bez DPH+ 6% ze získané dotace.
PRO 7  ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Smlouvy na dotační poradenství s f.IPIefekt 
Praha za cenu 60.000,-Kč bez DPH + 6% ze získané dotace.

95) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí Městské nemocnice Čáslav o příspěvek na 
lékařské vybavení pro pacienty.
- návrh 20.000,-Kč  na rok 2014
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro rok 
2014 Městské nemocnici Čáslav.

96) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na odkup pozemku p.č.774/49, k.ú.Žleby.
- návrh zpětný odkup za původní cenu 200Kč/m2.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zpětný odkup pozemku p.č.774/49 k.ú.Žleby za 
původní prodejní cenu.

97) Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o zahájení zemních prací na akci 
"Rekonstrukce odvodu dešťových vod z ulic Havlíčkova,Zahradní a Žižkova.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabízenými cenami energie od f.ČEZ pro obec a  
            ZŠ a MŠ Žleby.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou vícenákladů na splaškovou  
             kanalizaci v ul.Zahradní.

- návrh schválit vícenáklady, týkající se vybudování přípojek pro p.Lysého k budově č.p.208 
             a p.Lance L. na hranici jeho pozemku pro budovu č.p. 412 z hlavního řádu. Přípojky budou  
             zřízeny na náklad obce Žleby (investor akce) v ceně dle nabídky f. KH 12, Kutná Hora, v  
             ceně 36.308,-Kč bez DPH. Za vybudování přípojek na pozemcích pana lysého č.p. 208,  
             souhlasí pan Lysý s bezúplatným věcným břemenem k uložení přípojek na dobu životnosti  
             díla.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vícenáklady v ul.Zahradní, týkající se 
vybudování přípojek pro p.Lysého a p.Lance z hlavního řádu k jejich nemovitostem a  se  



            zřízením věcného břemene, za podmínek uvedených v návrhu na usnesení.

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem domu čp.272.
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi prošetřit stav domu čp.272.

98) Diskuse:

p.Vojáček: zda platili lidé z bytovek poplatek za plyn, ostatní majitelé domů  platili 10.000,-Kč.
Starosta : V bytových domech mají obyvatelé plynovou přípojku ve společném užívání a proto v 
době plynofikace platily podíl na nákladech ve výši 5000 Kč,-/bytovou jednotku.

p.Novotný: má stavba kanalizace stavební dozor
Starosta: Stavební dozor provádí firma Sdružení TDI Žleby, vysoutěžená před zahájením stavby a 
na místě vykonávají TDI  p. Robert Valtr a Zdeněk Smetánka.

p.Růžička: Je nějaké řešení pro lidi, kteří se přistěhovali po uzavření smluv na kanalizaci.
Starosta: Obec Žleby, vlastník budoucího vodohospodářského díla, umožní žadatelům připojení na 
kanalizační řád, přípojka však bude již investicí vlastníka nemovitosti.

ing.Kožený: O víkendu byla cítit kanalizace
Starosta: Jde o přechodný stav způsobený stavebními úpravami při napojování nových přípojek.  

99) Návrh na usnesení.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo  obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
16.12.2013.

Skončeno:19:30 hod

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


