
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Zavadil, p. Šindelář, p. Musil, p. Bc. Rek Dis,  
pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Semerád 
Omluveni: p. Novotný, p. Fiala 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Šindelář, p. Semerád 
Ověřovatelé: p. Musil, pí Němcová 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019. 
2) Účetní závěrka 2018. 
3) Návrh závěrečného účtu 2018. 
4) Pronájem nebytových prostor čp.272. 
5) Nákup čerpadel. 
6) Byt čp.272. 
7) Výsadba a úprava zeleně. 
8) Odměna ředitelka ZŠ. 
9) Výsledek výběrového řízení na ředitelku ZŠ. 
10) Převod pozemku p.č.880/4,k.ú.Žleby. 
11) Různé 
a) Výběrové řízení na střechu MŠ 
b) Stanovení komise pro otevírání obálek – studie Ke Mlýnu a Územní plán 
c) Stanovisko k územnímu řízení – ČEZ obnova kNN v ul. V Chalupách, U Studánky 
d) Výběrové řízení na pozici Vedoucí technických služeb 
e) Vydávání „Žlebského občasníku“ 
f) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě od SPÚ parc. č. 41/1, k.ú. Žleby 
g) Smlouva k zajištění BOZP a PO 
h) Žádost o údržbu obecního pozemku 
ch) Darovací smlouva od ZOD Potěhy pro ZŠ a MŠ 
i) Zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na Vodovod Zehuby – KM 
j) Vodovod v ul. Na Vranině 
k) Příspěvek Středisku Na Sioně  - raná péče 
l) Cenová nabídka chodníku před ZŠ v ul. Školní 
12)Diskuze. 
13)Výpis usnesení. 
14)Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Šindelář, p. Semerád 
PRO 8   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Šindelář, p. 
Semerád. 
 



Ověřovatelé: p. Musil, pí Němcová 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Musila, pí Němcovou. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019. 
 
56) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019. 
- místostarostovi p. Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na část chodníku v ul. Na Vranině. 
Cenová nabídka p. Šťastný ve výši 93.326,-Kč 
p. Vízner cenovou nabídku nedodal. 
 
- p. Fialovi jednat s f. ohledně recyklace elektro zařízení. 
Úkol nadále trvá. 
- p. místostarostovi Novotnému a pí starostce vyzvat firmy k podání nabídky na zpevnění cesty v K. 
Mostech u p. Viktora Š. 
Byla oslovena f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice – úkol nadále trvá. 
 
-pí starostce a p. místostarostovi Novotnému provést aktualizaci povodňového plánu. 
Úkol nadále trvá. 
 
-p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenové nabídky na pasport studny v Zehubech a její 
hydrogeologický průzkum. 
Cenová nabídka 15.000,-Kč, bylo objednáno, realizace průzkumu v období červenec, srpen. O 
konkrétním termínu budou obyvatelé Zehuby informováni. 
 
-p. místostarostovi Novotnému jednat s p. Bohuňkem ohledně kůrovcové kalamity. 
Jednáno, nyní je nutné se obrátit na těžaře – úkol nadále trvá. 
 
-p. místostarostovi Novotnému provést dozor za obec Žleby při opravě opěrné zdi. 
Stavba byla předána, začnou v příštím týdnu. 
 
-p. místostarostovi Novotnému jednat s Mysliveckým spolkem Žleby a ZOD Potěhy o pronájmu 
pozemku. 
Bylo jednáno, dotace na biopásy řeší ZOD Potěhy. 
 
-pí starostce jednat s pí JUDr. Fajmanovou – pozemky Buda. 
Bylo odpovězeno. 
 
-p. místostarostovi Novotnému a p. Dalešickému podívat se ke hřbitovu v Zehubech. 
Cenová nabídka 200.000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na 
opravu střechy v hasičárně v Zehubech. 
 
57)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou 2018. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku za rok 2018. 



 
58)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá vyvěsit návrh na úřední desku. 
 
59)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pronájmem nebytových prostor čp. 272. 
- návrh pronájem p. Janu R. za cenu 100,-Kč měsíčně za účelem zřízení klubovny pro mládež. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor p. Janu R. Žleby za 
cenu 100,- Kč. 
 
60)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem čerpadel. 
- nákup dvou čerpadel za cenu 31.642,-Kč s DPH 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup dvou čerpadel za cenu 31.642,-Kč s DPH. 
 
61)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem bytu čp. 272. 
- nabídka vyfrézování komínu od p. Petříčka za cenu 36.021,-Kč s DPH 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyfrézování komínu v bytě v čp. 272 od p. 
Petříčka za cenu 36.021,-Kč s DPH. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na 
okna do čp. 272. 
 
62)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsadbou a úpravou zeleně v obci. 
- návrh 65.002,-Kč výsadba zeleně na náměstí od spol. Jana Berana 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku ve výši 65.002,-Kč od spol. Jana 
Berana na náměstí. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ostatní cenové nabídky. 
 
63)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odměnou pí ředitelky ZŠ a MŠ Žleby. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Žleby. 
 
64)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na ředitelku ZŠ a MŠ Žleby. 
- byla vybrána pí Mgr. Palošová 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
65)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s převodem pozemku p.č.880/4, k.ú. Žleby. 
- převod pozemku za cenu 100,-Kč na obec Žleby od f. Silnice Čáslav 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo převod pozemku p.č.880/4, k. ú. Žleby za cenu 
100,-Kč na obec Žleby od f. Silnice Čáslav. 
 
66)Různé: 
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu střechy MŠ. 
-oslovit firmy p. Smutný Čáslav, p. Nerad Ronov n/D., p. Němec Kněžice, p. Nový Výčapy, p. Teřl 
Žleby. 



PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na opravu střechy MŠ 
a oslovit tyto firmy: p. Smutný Čáslav, p. Nerad Ronov n/D., p. Němec Kněžice, p. Nový Výčapy, p. Teřl 
Žleby. 
 
b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se sestavením komise na otevření obálek- studie Ke Mlýnu a 
územní plán. 
- složení komise: p. Novotný, p. Šindelář, p. Suchánek, náhradníci pí MVDr. Nová, p. Semerád 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení komise na otevírání obálek – studie Ke 
Mlýnu a územní plán p. Novotný, p. Šindelář, p. Suchánek a náhradníci pí MVDr. Nová , p. Semerád. 
 
c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací od f. ČEZ – ukládání vedení do 
země ul. V Chalupách a U Studánky. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na vedoucího pracovníka technických 
služeb obce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vydáváním Žlebského občasníku. 
- návrh nechat zaregistrovat a vydávat Žlebský občasník s tím, že redakční radou bude zastupitelstvo 
obce a bude informováno elektronicky o navrhovaném obsahu novin. 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zaregistrování a tisk Žlebského občasníku s tím, 
že redakční radou bude zastupitelstvo obce a bude informováno elektronicky o navrhovaném obsahu 
novin. 
 
f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem 
k pozemku p. č. 41/1, k. ú. Žleby. 
- návrh podepsání dodatku, kde byl upřesněn předmět nájmu a doplněna inflační doložka 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Dodatku k nájemní smlouvě se 
Státním pozemkovým úřadem na pozemek p.č. 41/1, k.ú.Žleby. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat o převodu tohoto pozemku. 
 
g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se sháněním  bezpečnostního technika. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Jiřího M. Žleby o udržování části pozemku p.č. 
155/11, k. ú. Žleby. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi Novotnému o tomto pozemku jednat s p. 
Jiřím M. a p. Milanem P. 
 
ch)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Darovací smlouvou ZOD Potěhy pro MŠ ve výši 4.000,-Kč. 
PRO 9 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Darovací smlouvu ZOD Potěhy pro MŠ Žleby ve 
výši 4.000,-Kč.  
 
i)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
na vodovod Zehuby, Kamenné Mosty. 
- cenová nabídka f.ARTENDR za 300.000,-Kč bez DPH 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo jednohlasně schválilo cenovou nabídku f.ARTENDR za cenu 300.000,-Kč bez 
DPH na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na vodovod Zehuby, Kamenné Mosty. 
 
j)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí občanů v ul. Na Vranině o vybudování vodovodu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit projekt. 
 
k)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností Střediska Na Sioně – raná péče. 
- návrh poskytnout finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč na rok 2019 
charitě Kutná Hora Středisko Na Sioně – raná péče (sociální služba rodinám s dětmi se specifickými 
potřebami).  
 
l)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úpravou chodníku v ul. Školní. 
- cenová nabídka 395.915,-Kč s DPH od p. Šťastného 
PRO 8  PROTI 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo úpravu chodníku v ul. Školní za cenu 395.915,-Kč s DPH od p. 
Šťastného. 
 
67)Diskuze: 
pí MVDr. Nová: vysypat chodník v ul. Na Vranině štěrkem nebo jinak zpevnit. 
 
68)Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno:19:35 hod 
 
Zapsala: p. Musilová     Ověřovatelé: p. Musil, pí Němcová 
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