
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.12.2014 od 18.00 hod na OÚ

Přítomni: p.Šindelář, p.ing.Kožený, p.Bc.Novotná, p.Fiala, p.Just, p.Musil, p.Mikyska, p.Kraulec
Omluveni: p.Sedlačík, p.Novotný, p.Zavadil
Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.ing.Kožený, p.Bc.Novotná, p.Fiala
Ověřovatelé: p.Musil,p.Just
Zapisoavtel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.11.2014.
2)Rozpočtové opatření č.IV na rok 2014.
3)Návrh rozpočtu  obce Žleby na rok 2015.
4)Žádost o mimořádnou dotaci pro MŠ Žleby.
5)Žádost ZŠ o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015-2016, žádost o navýšení 
kapacity družiny.
6)Oprava usnesení č.49/2014 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.5.2014.
7)Žádosti organizací,sdružení a spolků o finanční příspěvky na činnost.
8)Různé:

a)Žádost o pokácení stromů v urnovém háji.
b)Informace o probíhající opravě silnice v ul. V Chalupách.
c)Žádost o osazení vpusti dešťové kanalizace v ul.Obránců míru.
d)Schválení uchazeče do domu s chráněnými byty.

                        Doplněno před hlasováním o program zasedání  
     e)Smlouva kupní mezi Správou železniční dopravní cesty Praha a obcí Žleby

f)Smlouva o smlouvě budoucí o uložení optického kabelu.
g)Petice občanů Žleby – Sibiř.

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

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 1.12.2014.

86) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce dne 
3.11.2014.
- starostovi, místostarostovi a předsedovi fin.výboru připravit návrh rozpočtu a rozpočtového

  výhledu
Bude projednáno v bode č.3.

87) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. IV na rok 2014.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.IV na rok 2014,  

            které tvoří přílohu zápisu.

88) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno  s návrhem rozpočtu obce Žleby na rok 2015 a s 
rozpočtovým výhledem, oba dokumenty tvoří přílohu zápisu.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyvěšení návrhu rozpočtu obce Žleby  

            na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2019 a ukládá paní Musilové vyvěsit oba  
            dokumenty na úřední desku.



89) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o mimořádnou dotaci pro MŠ Žleby.
na dokoupení 20 lehátek za cenu 21.800,-Kč
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup 20 lehátek pro MŠ Žleby za cenu
21.800,-Kč.

90) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ZŠ Žleby o udělení výjimky z počtu žáků 
na školní rok 2015-2016 a s tím související dofinancování příspěvkové organizace.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z počtu žáků na školní 
rok 2015-2016 a s tím související dofinancování příspěvkové organizace.

91) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ZŠ Žleby o navýšení kapacity družiny z 
20 na 30 dětí.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost ZŠ Žleby o navýšení  kapacity 
školní družiny z 20 na 30 dětí.

92) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opravou usnesení č.49/2014 ze zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 26.5.2014.
a) návrh zrušit usnesení č.49/2014 ze dne 26.5.2014.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č.49/2014 ze dne 
26.5.2014.

b) návrh schválit závěrečný účet obce Žleby za rok 2013 s výhradou, dle příloh.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo závěrečný účet obce Žleby za rok 2013 

            s výhradou, dle příloh.

c) návrh schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Žleby za rok 2013.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku  příspěvkové organizace 
MŠ a ZŠ Žleby za rok 2013, dle přílohy.

93) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí organizací, sdružení a spolků o finanční 
přispěvek na činnost pro rok 2015.
TJ Sokol 30.000,-
aerobic   5.000,-
ČSŽ 20.000,-
Spartak sen. 30.000,-
Spartak jun.   40.000,-
ČRS  15.000,-
Myslivci  10.000,-
Vodáci  15.000,-
Hasiči Žleby  30.000,-
Hasiči Zehuby 25.000,-

            -------------------------------
    Celkem          220.000,- Kč

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo fin.příspěvky v celkové výši 220.000,-
Kč,- místním organizacím a spolkům.



94)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pokácení stromů v urnovém háji.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi sehnat odborníka na posouzení stavu stromů na
hřbitově.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o probíhající opravě silnice v ul.  
                       V Chalupách.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o usazení vpusti dešťové kanalizace 
v ul. Obránců míru.
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi stav prověřit a navrhnout řešení.

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pana Václava B. Golčův Jeníkov, o  
                        umístění do domu s chráněnými byty čp.478, Žleby.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p. Václava B., Golčův 
Jeníkov o umístění do domu s chráněnými byty čp.478, Žleby.

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Kupní smlouvou se Správou železničních a 
dopravních cest na odkup 3 m2 pozemku p.č.606/6 v ul.Vinařská za cenu 5.300,-Kč.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis kupní smlouvy s SŽDC 
na odkup 3m2 pozemku p.č.606/6 k.ú.Žleby za cenu 5.300,-Kč.

f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o smlouvě budoucí o uložení 
optického kabelu do parcely č.935 k.ú. Žleby v majetku obce Žleby.  Smlouvou s 

                       firmou  O2 Czech Republic a.s. se obec zavazuje umožnit pokládku optického vedení
                       za úplatu 1.000,- Kč , za zřízení služebnosti ve prospěch O2.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce  jednohlasně schválilo podpis Smlouvy o  smlouvě 
budoucí o uložení optického kabelu do parcely p.č.935 k.ú. Žleby s f. O2 Czech 
Republic a.s., za úplatu ve výši 1.000,- Kč 

g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Peticí občanů Žlebů – Sibiř.
Zastupitelstvo ukládá starostovi napsat majitelce psů.

95)Diskuze:

p.Vojáček: informace o stavu žáků ve škole
Zastupitelstvo bere na vědomí

p.Vojáček: informace o rozdělování finančních příspěvků organizacím
Zastupitelstvo bere na vědomí

p.Vojáček: informovanost novinářů ohledně komunálních voleb
Zastupitelstvo bere na vědomí

p.Plaček: na domu se objevily praskliny, zda je to zapsáno ve stavebním deníku
Starosta: Zápis do deníku by měl být učiněn za účasti obou stran, zatím takový zápis v deníku není.



Pokud  je  pan  Plaček  přesvědčen,  že  praskliny  vznikly  vlivem  stavební  činností,  musí  svoje
oznámení podat písemnou formou přes podatelnu obecního úřadu. Následně oslovím dodavatele a
zahájíme jednání. 

p.Plaček: zda je hotový chodník pro pěší, proč je u mostu rozšířený
Starosta: Chodník k dnešnímu dni ještě dokončený není a rozšíření u mostu je navrženo  z důvodu 
plynulého a bezbariérového napojení chodníku na most. Parametry silnice budou dodrženy.

p.Plaček: K značce omezující  rychlost  v ul. V Chalupách na max. 30 km/hod., by byl třeba 
instalovat retarder, řidiči značku nerespektují.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi získat informace na výstavbu retardéru.

p.Mizlerová: dosypat nájezd na most
Starosta: nájezd na most nechám zítra ráno opět upravit.

p.Plaček: zda by se značka o rychlosti nemohla umístit na kraji do vjezdu do Chalup.
Starosta: Značka omezující rychlost na 30 km/hod. bude po opravě dláždění umístěna u vjezdu do 
ulice V Chalupách, je navržena v projektu.

p.Smetanová: zda je silnice v ul. V Chalupách převzata.
Starosta: Zatím není, chybí zálivky kolem kanalizačních vpustí.

p.Plaček: vozovka před domem se propadá
Starosta: Na místě jsem byl a stav je stejný jako před stavbou.

p.Mizler: kdy bude přední část silnice zprovozněna.
Starosta: Snažím se, aby 18.12.2014, kdy bude uzavřena objížďka areálem SKD,
byl úsek funkční.

p.Musil: když se bude dláždit, zda projedou záchranné složky
Starosta: V rozhodnutí o uzavírce je uvedeno, že vozidlům záchranných složek bude umožněno 
projetí.

p.Mizlerová: když kostky dojdou, co bude dál
Starosta: Nechci předjímat budoucí stav, ale pokud taková situace nastane, koncový úsek zadrtíme, 
aby byla ulice průjezdná a budu jednat s firmou o změně technologie opravy.

p.Matějka: zda je ulice U Parku přebraná, přípojka k čp.15 není zaštěrkovaná.
Starosta: Pokud není část povrchu zapravena, uplatním požadavek v reklamaci.

p.Smetanová: odvod vody z  novostavby  srubu na Sibiři.
Starosta: Na povrchové vody má stavebník navrženy v projektu  jímky. Více informací vám podá 
Stabební úřad ve Žlebech.

p.Matějka: co se bude dít se zdí u mého pozemku, která byla podkopána
Starosta: Vyžádal jsem si fotodokumentaci od stavebního dozoru. Z fotek není patrné, že by byla 
zeď podkopána. Kanalizační potrubí bylo uloženo podél zdi a pokud by se projevily nežádoucí 
vlivy na stavu zdi, po dobu záruky je budu  reklamovat u dodavatele.

p.Smetanová: zda je  pozemek mezi p.Řezníčkem a novostavbou na Sibiři obecní.
Starosta: pozemek je obecní, v majetku si ho obec ponechala z důvodu možné pokládky odvodnění.



p.Musil: zda by bylo možno posypat vzadu kopec prachem
Starosta: Po ukončení reklamačních prací na ČOV dodavatel sráz upraví.

p.Matějka: Jímka u jeho domu není pojezdová
Starosta: Jímka byla v říjnu znovu přebetonována na základě požadavku pana Matějky, bylo 
osazeno pevnější víko. Nevím co dalšího bych měl s jímkou provést.

96) Návrh na usnesení.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
1.12.2014.

Skončeno:19.35 hod

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


