Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žleby ze dne 22.12.2014 od 18.00 hod. v budově
Obecního úřadu Žleby, č.p.67.
Přítomni: p.Šindelář, p.ing.Kožený, p. Bc.Novotná, p.Zavadil, p.Sedlačík, p.Fiala, p.Just, p.Musil,
p.Mikyska, p.Krahulec
Omluven: p.Novotný
Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.ing.Kožený, p.Just, p.Krahulec
Ověřovatelé: p.Fiala, p.Bc.Novotná
Zapisovatel: p.Musilová
Program:
1)Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.12.2014.
2)Schválení rozpočtu obce Žleby na rok 2015.
3)Informace o opravě ul.V Chalupách.
4)Smluvní dodatek s Národním památkovým ústavem Praha – pronájem parkoviště Na
Hrázi.
5)Smluvní dodatek pro smlouvu "Revitalizace náměstí" – odložení plnění.
6)Žádost o umístění uchazeče do chráněného bytu v čp.348.
7)Žádost o odprodej části pozemku pro výstavbu rodinného domu.
8)Různé:
a)Cenová nabídka na vybudování retardéru v ul. V Chalupách.
b)Návrh na ošetření stromů – hřbitov Žleby.
Doplněno před hlasováním o programu
c)Návrh dodatku smlouvy s firmou Vidocq (bezpečnostní agentura)
d)Žádost o fin.příspěvek.
e)Rozpočtová změna č.5 pro rok 2014.
9)Diskuse.
10)Návrh na usnesení.
11)Závěr.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.12.2014.
97)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 1.12.2014.
- úkol pro starostu-zajistit odborníka na ošetření stromů na hřbitově
Úkol nadále trvá.
- stavební komisi zjistit situaci s dešťovou vpustí v ul.Obránců míru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu stavební komise: Komise navrhuje provést v letních
měsících opravu asfaltového povrchu a tím bude docíleno navedení odtoku dešťových vod do
nejbližší kanalizační vpusti v ulici.
- úkol pro starostu-vyzvat majitelku psů na Sibiři k provedení opatření v chovu psů, aby
nedocházelo k rušení nočního klidu
Bylo splněno.
- úkol pro starostu - zajistit cenovou nabídku na dodávku a montáž zpomalovacího retardéru.
Samostatný bod v bodě různé.

98) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem obce Žleby na rok 2015, který byl před
schválením vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné lhůty, včetně příloh a rozpočtového výhledu.
- a) návrh schválit rozpočet na rok 2015
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet obce Žleby na rok 2015.
- b) rozpočtový výhled na rok 2015 – 2019.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtový výhled na rok 2015 - 2019.
99) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o průběhu oprav povrchu ul.V Chalupách.
- návrh podepsat smluvní dodatek č.5 se Sdružením firem Gasco Pardubice a EVT Svitavy, ve
kterém se mění termín plnění (dokončení povrchů) na 31.5.2015 z důvodu problematického
provádění zemních prací.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně, dodatečně, podpis smluvního dodatku č.5 s
plněním do 31.5.2015.
100) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smluvním dodatkem č.3/2014 s Národním
památkovým ústavem Praha – parkoviště Na Hrázi.
- pronájem za 65.000,-Kč/rok, dodatkem se smlouva prodlužuje do 31.12.2015.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Smluvního dodatku č.3/2014 s
Národním památkovým ústavem Praha – parkoviště Na Hrázi.
101) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem pro smlouvu "Revitalizace
Zámeckého náměstí" – odložení plnění do 31.5.2015.
- návrh podepsat smluvní dodatek pro smlouvu "Revitalizace Zámeckého náměstí" – odložení
plnění do 31.5.2015.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smluvního dodatku pro smlouvu
"Revitalizace Zámeckého náměstí" , ve kterém dochází k odložení plnění do 31.5.2015.
102) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o umístění uchazeče do chráněného bytu v
čp.348, p. Stanislava D., Kolín.
PRO 9
ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodatečně žádost p. Stanislava D. o umístění do domu s
chráněnými byty v čp.348. Jmenovaný splňuje podmínky pro umístění z důvodu ZTP a smlouva s
ním byla uzavřena na dobu určitou v trvání do 30.11.2016.
103) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Marka D., Žleby 292, o odkup části
pozemku p.č.774/1 v k.ú. Žleby, o výměře 1000 m2, za účelem výstavby rodinného domu.
Pozemek je učen dle územního plánu k zástavbě rodinnými domy, nemá vybudovány žádné
přípojky, je obsažen v zemědělském půdním fondu, prodej bude osvobozen od DPH.
- návrh záměr prodeje za cenu 100,-Kč/m2 + celkové náklady na realizaci prodeje.
PRO 8
ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku p.č.774/1 k.ú.Žleby o výměře
1000 m2 za cenu 100,-Kč/m2 + celkové náklady na realizaci prodeje, panu Markovi D. Žleby.

104)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na vybudování zpomalovacího
retardéru v ul. V Chalupách za cenu 27.343,-Kč (cena bez DPH) od spol. ASIG.
PROTI :8
ZDRŽEL: 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nákup zpomalovacího retardéru v ul.V
Chalupách.
b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smluvního dodatku č.1 s f.VIDOCQ,
týkajícího se prodloužení stávající smlouvy do 31.12.2015.
- návrh uzavřít smluvní dodatek do 31.12.2015
PRO: 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smluvního dodatku č.1 s
f.VIDOCQ o prodloužení stávající smlouvy do 31.12.2015.
c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o fin.příspěvek od spol.Rytmus Benešov.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit více informací o firmě a její činnosti ve Žlebech.
d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č.5 pro rok 2014.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.5 pro rok 2014
viz. příloha.
105) Diskuse:
ing.Kožený: zda je hotova plynofikace na Sibiři II. – cesta je tam rozbahněná
Starosta: plynofikace je před dokončením, chybí jedna přípojka z důvodu nesprávného umístění
odběrného pilířku majitelem. Po přeložení pilířku bude přípojka napojena, cesta pokryta drtí a
uválcována.
p.Musil: Zborcená podezdívka chodníku u elektrárny pana Janči.
Starosta: S panem Jančou jsem v loňském roce probíral možnost opravy a o návrhu dohody budu
informovat zastupitelstvo obce.
p.Musil: budou zábrany u vpustí
Starosta: Zábrany nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, mohou být osazeny na náklad obce.
p.Kočí: proč je chodník rozšířený u mostu na nádraží ?
Starosta: Z důvodu napojení chodníku na předmostí a bezbariérového vjezdu z mostu na chodník
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat ohledně chodníku v ul.V Chalupách s dodavatelem a
stavebním dozorem za účelem zúžení chodníku.
p.Kořínková: vlaková zastávka na kopci je poškozena vandaly.
Starosta: Je to nepříjemné, ale zastávka je v majetku Českých drah a její opravu si musí zajistit
dráhy.
p.Kočí: silnice od mostu dál do Chalup, zda je opravená nebo provizorní ?
Starosta: silnice je provizorně opravená.
p.Moravcová: stojí voda před domem u branky.
Starosta: Provedená oprava dešťové kanalizace již počítala při osazení vpustí s budoucím příčným
sklonem vozovky a proto je možné, že při současném stavu nedokonale voda odtéká. Pokusíme se
nátok na jaře upravit.

p.Kočí: kdy chce firma přijít na dokončení silnice V Chalupách?
Starosta: dodavatel může nastoupit hned v lednu, pokud to umožní počasí , nelze betonovat obruby
v mrazu a dešti.
p.Kočí: zda se bude dělat chodník kolem jejich domu?
Starosta: Do plánované revitalizaci Zámeckého náměstí tento chodník není zahrnut.
p.Plaček: kam až vyjdou dlažební kostky.
Starosta: Kostky jsou volně složeny na hromadě, nevytříděné, promíchané s odkopkem a zástupci
firmy mi nedokázali sdělit, na jakou plochu mají zásobu.
p.Plaček : svést vodu pokud bude asfalt v ul. V Chalupách
Starosta: Pokud bude část komunikace s asfaltovým povrchem, počítáme se zachováním odvodnění
tak jak bylo historicky vybudováno i pro povrch z kostek. Dešťové vpusti byly vyčištěny,
propláchnuty vodou a jsou plně funkční.
p.Musil: Bylo by potřeba zasypat koleje, které jsou vyježděné v ul. V Chalupách.
Starosta: Opravu provedeme zadrcením při vhodných klimatických podmínkách.
p.Novotná: občané Kamenných Mostů žádají provedení opravy místní komunikace od kapličky k
autobusové točně.
Starosta: Opravu provedeme zadrcením při vhodných klimatických podmínkách.
p.Matějka: Kde se hlásí poruchy na kanalizaci, na jaké číslo
Starosta: Hlásí se panu Pavlu Kunáškovi, telefon je uveden na úřední desce.
p.Matějka: Kdy mohu hlásit poruchy
Starosta: V pracovní dny, buď panu Kunáškovi nebo starostovi, popř. místostarostovi.
p.Matějka: poděkování p.ing.Koženému
106) Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce dne 22.12.2014.
Skončeno:19.20 hod
Zapsala: p.Musilová

Ověřovatelé: p.Bc.Novotná, p.Fiala

