
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.5.2016 od 18:00 hod v hasičské zbrojnici v 
Zehubech č.p.6.

Přítomni: p.Šindelář, Bc.Novotná, p.Just, p.Krahulec, p.Zavadil, p.Fiala, p.Sedlačík, p.Novotný, 
p.Mikyska
Omluveni: p.Musil, ing.Kožený

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: Bc.Novotná, p.Fiala, p.Zavadil
Ověřovatelé: p.Just,p.Krahulec
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016.
2)Účetní závěrka obce Žleby za rok 2015.
3)Návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2015.
4)Úvěrová nabídka od Sberbank CZ na financování investičních akcí.
5)Vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava dřevěného povrchu mostu ve Žlebech".
6)Smlouva na provedení stavebního dozoru při opravě povrchu mostu ve Žlebech.
7)Cenová nabídka plastových oken pro bytový dům Žleby, čp.465,č.p.466.
8)Cenová nabídka plastových oken pro hasičskou zbrojnici Zehuby čp.6.
9)Smlouva na pokládku kabelového rozvodu veřejného osvětlení v Kamenných Mostech.
10)Smlouva o věcném břemeni v k.ú.Žleby.
11)Žádost o pronájem části pozemku p.č.1010 k.ú.Žleby.
12)Žádost o pronájem části pozemku p.č.206/1 k.ú.Žleby
13)Různé:

a)Informace ke svozu nebezpečného, velkoobjemového a BIO odpadu.
b)Žádost o úpravu chodníku v ul.Na Vranině.

                        Doplněno do různého před hlasováním o programu
c)Informace o Dobrovolném svazku obcí.
d)Cenová nabídka na betonové oplocení kontejnerů v ul. Havlíčkova.
e)Výběrové řízení na splaškovou a dešťovou kanalizaci Sibiř II.
f)Dopis z Ministerstva obrany ČR.
g)Žádost o odkup části pozemků p.č. PK 577, 578/2 v k.ú.Žleby.
h)Rozpočtové opatření č.3/2016.

14)Diskuze.
15)Návrh na usnesení.
16)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.5.2016.

34)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 
30.3.2016.
Úkoly byly splněny a informace budou podány v jednotlivých bodech zasedání.

35)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou obce Žleby za rok 2015.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku obce Žleby za rok 2015.



36)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce Žleby za rok 2015.
Zastupitelstvo obce  bere na vědomí a ukládá p.Musilové vyvěsit  návrh závěrečného účtu obce 
Žleby za rok 2015, viz. příloha.

37)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o výsledku veřejnosprávní kontroly v 
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá finančnímu výboru navrhnout opatření dle doporučení 
kontrolní skupiny viz. příloha.

38)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úvěrovou nabídkou od Sberbank CZ na financování 
investičních akcí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá místostarostovi zajistit třetí úvěrovou nabídku od 
ČSOB na financování investičních akcí.

39)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením veřejné zakázky "Oprava dřevěného 
povrchu mostu ve Žlebech".
a) návrh zrušit stávající výběrové řízení a následně vypsat nové a obeslat firmy: TES Čáslav, KH 12
Kutná Hora, GASCO spol. s.r.o. Pardubice. Důvodem ke zrušení je pouze jedna úplná a hodnocená 
nabídka.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení stávajícího výběrového řízení. Dále 
schvaluje vypsání nové soutěže s obesláním firem: TES Čáslav, Stavební společnost KH 12 Kutná 
Hora, GASCO spol. s r.o. Pardubice.

b)návrh složení výběrové komise: ing.Kopecký, p.Poštová, p.Šindelář, p.Krahulec, p.Just
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení výběrové komise: ing.Kopecký, 
p.Poštová, p.Šindelář, p.Krahulec, p.Just.

40)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou na provedení stavebního dozoru při opravě 
povrchu mostu ve Žlebech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a přesouvá tento bod do příštího zasedání zastupitelstva obce.

41)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na dodávku a montáž plastových oken 
pro bytový dům Žleby čp.465 č.p.466 (východní strany budov).
- nabídka ve výši  217.600,-Kč bez DPH
PRO  9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na dodávku a montáž 
plastových  oken do domu čp.465, 466, Žleby, v ceně 217.600,-Kč bez DPH od  f. Plastová okna 
Heřmanův Městec.

42)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na dodávku a montáž plastových oken  
pro hasičskou zbrojnici v Zehubech čp.6
- nabídka ve výši 23.768,- Kč bez DPH.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na plastová okna pro 
hasičskou zbrojnici v Zehubech, čp.6, za cenu 23.768,-Kč bez DPH od f. Plastová okna Heřmanův 
Městec.

43)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou na pokládku kabelového rozvodu veřejného 
osvětlení v Kamenných Mostech za cenu 399.280,-Kč bez DPH.
PRO 9



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Smlouvy s  f. Havlíček Čáslav- 
Havel Elektro,  na pokládku kabelového rozvodu v Kamenných Mostech za cenu 399.280,- Kč bez 
DPH (přílohu smlouvy tvoří rozpočet).

44) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvu o věcném břemeni v k.ú.Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Smlouvy s f.ČEZ  Distribuce o 
věcném břemeni v k.ú.Žleby pro uložení kabelového vedení v pozemcích 774/5, 774/51, 774/56.

45)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pronájem části pozemku p.č.1010 k.ú.Žleby.
- návrh zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č.1010, k.ú.Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č.1010 v k.ú. 
Žleby.

46) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pronájem části pozemku p.č.st.206/1, k.ú.Žleby.
- návrh zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č.st.206/1 k.ú.Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č.st.206/1 
k.ú.Žleby.

47)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny svozů velkoobjemového a  nebezpečného
odpadu. 26.5. - Žleby, 27.5. - Zehuby, Kamenné Mosty, Markovice, 28.5. - Na Budech, 

            Žleby. Dále byla podána informace o možnostech svozu BIO odpadu. Zastupitelstvo obce  
            bere na vědomí a ukládá Bc.Novotné zjistit zda mají občané Zehub a Kamenných Mostů  
            zájem o přistavení kontejneru na BIO odpad.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o úpravu chodníku v ul.Na Vranině.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá stavební komisi prošetřit situaci.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 
Čáslavsko.
- návrh schválit příspěvek na rok 2016 ve výši 7.232,- Kč
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 7.232,-Kč na
rok 2016 Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Čáslavsko.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na betonové oplocení kontejnerů 
na odpad v ul.Havlíčkova.
- nabídka za cenu 22.409,-Kč vč. DPH.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenouvou nabídku na betonové  

            oplocení kontejnerů na odpad v ul.Havlíčkova za cenu 22.409,- Kč vč. DPH od f. Kulka  
            Betonové ploty.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovaným výběrovým řízením na dodavatele  
            stavby  dešťové a splaškové kanalizace v lokalitě Sibiř II., k.ú. Žleby.

1) Návrh obeslat firmy: Unimont J.C.K. Ledeč n/S., Vl. Novotný Ronov n/D, TES s.r.o.  
Čáslav, Stavební společnost KH 12 Kutná Hora, Konstrukce a dopravní stavby 
Zbraslavice.



PRO 9

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výběrové řízení, obeslání firem  
            Unimont J.C.K. Ledeč n/S., Vl. Novotný Ronov n/D., TES s.r.o. Čáslav, Stavební společnost
            KH 12 Kutná Hora, Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice.

2) Návrh na provedení, oraganizaci a zveřejnění výběrového řízení prostřednictvím firmy  
EP Consult- ing.Pavel Tošovský,  cena 28.000,-Kč + DPH.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ing. Tošovského k vedení výběrového 
řízení za cenu 28.000,-Kč + DPH.

3) Složení výběrové komise: ing. Tošovský, ing.Kopecký, p.Poštová, p.Šindelář, 
p.Krahulec

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výběrovou komisi ve složení ing. 

            Tošovský, ing.Kopecký, p.Poštová, p.Šindelář, p.Krahulec.
  

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Ministerstva obrany ČR.
- návrh zažádat o bezúplatný převod nabízeného materiálu
PRO 8      ZDRŽEL 1
Usnesení: zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zažádat o bezúplatný převod nabízeného
materiálu od ministerstva obrany ČR pro potřeby hasičů a propagaci vojenské historie.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o odkup části  pozemku p.č.PK 577, 578/2 
k.ú.Žleby ( cca 100 m2.)
- návrh schválit záměr  prodeje části pozemku p.č.PK 577,578/2, k.ú.Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. PK 
577, 578/2 k.ú.Žleby, za ceníkovou cenu.

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.3/2016.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.3/2016 viz.  

            příloha.

48) Diskuse:

p.Just: Jak dlouho musí být reklama na kanalizaci ?
starosta: minimálně po dobu 5 let.

p.Krahulec: oprava značky u Lihovaru
starosta: opraví naši zaměstnanci

p.Krahulec: jak pokračuje záměr majitele Hráze
starosta: podle posledních informací je záměr zde stavět chráněné byty.

p.Novotná: nepořádek u kontejnerů u Unikomu
starosta: Nepořádek pravidelně uklízí zaměstnanci obce, ale někteří neukáznění občané ho neustále 
doplňují, hlavně v nočních hodinách.



p.Krulišová: kdy bude dokončena oprava hřbitovní zdi v Zehubech, prosba o vysazení akátů vedle 
hřbitova U Křížku.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu části zdi kolem hřbitova v 
Zehubech, vysadit akáty.

p.Krulišová: nebyly položeny květiny na den osvobození na hřbitově.
starosta: o květiny se postaral místní spolek dobrovolných hasičů.

p.Krulišová: opravit světla v Zehubech
Zastupitelstvo  obce ukládá p.Mikyskovi a p.Justovi prověřit stav světel v Zehubech připravit 
cenovou nabídku na opravu.

p.Moravec: poděkování zastupitelsvu obce

49) Návrh na usnesení.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.5.2016.

Skončeno:19:30 hod
Zapsala: p.Musilová Ověřovatelé: p.Just, p.Krahulec


