
 Zápis z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 15.8.2016 od 18.00 hod na
OÚ

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

Program:1)Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2016.
    2)Vyhodnocení veřejné zakázky „Dešťová a splašková kanalizace v lokalitě Sibiř II.“
    3)Návrh smlouvy na výkon technického dozoru investora stavby „Dešťová a   
       splašková kanalizace lokalita Sibiř II. Žleby“.

                 4)Různé:
a)Smlouva o věcném břemeni mezi Povodím Labe a Obcí Žleby, pro uložení 
potrubí splaškové kanalizace.
b)Smlouva s Krajským úřadem Středočeského kraje pro poskytnutí dotace
c)Smlouva o věcném břemeni s f. ČEZ Distribuce pro uložení kabelu.
d)Projektová dokumentace na opravu ul. Ke Mlýnu.
e)Žádosti o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.

5)Diskuse.
6)Návrh na usnesení.
7)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 
15.8.2016.

68)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
27.6.2016.
- stavební komisi rozdělit parcelu p.č.774/1, k.ú. Žleby.
Tento úkol se přesouvá na příští zasedání zastupitelstva obce.

69)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhodnocením výběrového řízení veřejné zakázky 
„Dešťová a splašková kanalizace v lokalitě Sibiř II.“
- návrh schválit uzavření smlouvy s firmou EVOS-HYDRO,s.r.o. Ledeč nad Sázavou na 
vybudování „Dešťové a splaškové kanalizace, lokalita Sibiř II.“ za cenu 2.754.714,19 Kč + DPH

PRO 8 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou EVOS-HYDRO,srov.o. Ledeč
nad Sázavou na vybudování „Dešťové a splaškové kanalizace v lokalitě Sibiř II.“ za cenu 
2.754.714,19 Kč + DPH.



70)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy na výkon technického dozoru 
investora stavby „Dešťová a splašková kanalizace lokalita Sibiř II.“.
- návrh schválit podepsání smlouvy s technickým dozorem ing. Kopeckým za cenu 44.075,-Kč
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy na výkon 
technického dozoru stavby „Dešťová a splašková kanalizace lokalita Sibiř II.“ s  ing.Kopeckým 
za cenu 44.075,-Kč.

71)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o věcném břemeni mezi Povodím 
Labe a Obcí Žleby, pro uložení potrubí splaškové kanalizace.
- návrh  podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene za cenu 5.580,-Kč + DPH.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi Povodím Labe a Obcí Žleby za cenu 5.580,-Kč + DPH, pro 
uložení potrubí splaškové kanalizace.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s veřejnoprávní smlouvou s Krajským úřadem 
Středočeského kraje o poskytnutí dotace oprava mostu V Chalupách.
- návrh podepsat smlouvu
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání veřejnoprávní smlouvy
s Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši 499.000,-Kč, na 
opravu mostu. 

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou mezi Obcí Žleby a f. ČEZ Distribuce
pro věcné břemene na parcele p.č.788/137, k.ú. Žleby.
-návrh podepsat smlouvu s  f. ČEZ Distribuce pro věcné břemeno na parcele 
p.č.788/137, k.ú. Žleby, k uložení kabelu NN. 
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy mezi Obcí 
Žleby  a  f. ČEZ Distribuce pro  věcné břemeno na parcele p.č.788/137, k.ú.Žleby,
k uložení kabelu NN.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentaci na opravu ul. Ke 
Mlýnu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a přesouvá tento bod na příští zasedání 
zastupitelstva obce.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi do domu s chráněnými byty čp.  
478, Žleby.
1) Pan Jiří P., bytem Kamenné Mosty 3
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost pana Jiřího P., Kamenné 
Mosty 3, k umístění do domu s chráněnými byty v čp.478, Žleby.



2)pan Augustin F., Hostivice 13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi jednat s MUDr. Kneřovou 
ohledně žádosti pana Augustina F.

72)Diskuse:

p.Mikyska: byla provedena kontrola světel v Zehubech – 12 špatných lamp- vyvrácených. Na 
příští zasedání zastupitelstva obce  bude dodána nabídka na opravu lamp.

p.Novotná: chodník v Zehubech, špatný stav – porušeny podezdívky plotů
Zastupitelstvo obce toto ukládá stavební komisi k prošetření.

p.Zavadil: kdy bude doděláno ohrazení kolem popelnic na Sibiři

p.Novotný: nejsou posekány tarasy u Lihovaru a u Zdrabvotního střediska
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi toto urgovat na SúS.

p.Novotný: zda by mohl být opraven vchod do školy 

73)Návrh na usnesení.
PRO 9

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
15.8.2016.

Skončeno: 18:45 hod

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


