
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 12.8.2019 od 18.00 hod na OÚ 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Zavadil, p. Bc. Šindelář, p. Musil,  
p. Ing. Kožený Ph.D., pí MVDr. Nová, p. Fiala 
 
Omluveni: pí Němcová, p. Novotný 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Zavadil 
Ověřovatele: pí MVDr. Nová, p. Musil 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 

1)Opěrná zeď – 2.etapa. 
2)Oprava střechy hasičárny v Zehubech – vícepráce. 
3)Kupní smlouva se Státním pozemkovým úřadem. 
4)Informace o ukládání kabelového vedení NN do země f. ČEZ Distribuce. 
5)Informace o spol. ELTODO – veřejné osvětlení. 
6)Diskuze. 
7)Výpis usnesení. 
8)Závěr. 

 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Zavadil 
PRO 6       ZDRŽEL 3 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Semerád,  
p. Zavadil 
 
Ověřovatele zápisu: pí MVDr. Nová, p. Musil 
PRO 8       ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pí MVDr. Nová a p. Musil. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 12. 8. 2019. 
 
 
94)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací – Opěrná zeď – 2.etapa. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navýšení ceny opěrné zdi a ukládá pí starostce, p. 
místostarostovi Novotnému, p. Horákovi a p. Ing. Zábojníkovi řešit smluvní dodatek ke smlouvě  
s f. KH 12 ohledně navýšení proti položkovému rozpočtu. 
 
95)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opravou střechy hasičské zbrojnice v Zehubech. 
- návrh schválit navýšení o vícepráce ve výši 22.860,-Kč 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vícepráce na opravě střechy hasičské zbrojnice 
v Zehubech ve výši 22.860,-Kč. 
 



96)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Kupní smlouvou se Státním pozemkovým úřadem na 
pozemky p. č.41/1, 41/2 k. ú. Žleby za cenu 153.075,-Kč. 
- návrh podepsat Kupní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem 
PRO 9 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis Kupní smlouvy se Státním pozemkovým 
úřadem na pozemky p. č. 41/1 a 41/2 k. ú. Žleby za cenu 153.075,-Kč. 
 
97)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o demontáži vrchního vedení NN a uložení 
kabelového vedení do země f. ČEZ Distribuce v ul. Družstevní, K Zehubům, Za Lihovarem. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. Zavadilovi a pí starostce jednat s f. ČEZ ohledně uložení kabelů 
veřejného osvětlení do země spolu s ukládáním kabelového vedení NN. 
 
98)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o spol. ELTODO – veřejné osvětlení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
99)Diskuze: 
pí MVDr. Nová: zda se už kácí napadené stromy 
 
p. Semerád: informace o černé skládce 
 
p. Moravec: poděkování za opravu střechy hasičárny v Zehubech 
 
100)Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno:18:50 hod 
 
Zapsala: p. Musilová    Ověřovatelé: pí MVDr. Nová, p. Musil  
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