
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019 od 18.00 hod na OÚ. 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář, p. Vojáček, p. Fiala,  
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
 
Omluveni: p. Novotný, p. Zavadil, p. Musil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Vojáček, p. Fiala 
Ověřovatelé: pí Němcová, p. Bc. Šindelář 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 11. 2019. 
2)Rozpočet 2020 včetně rozpočtu příspěvkové organizace. 
3)Rozpočtová změna č.7/2019. 
4)Vyhlášky místní poplatky a sběr odpadu. 
5)Dodatky smluv AVE. 
6)Dohoda o narovnání. 
7)Oprava ulice Školní. 
8)Směna pozemků. 
9)Žádost o příspěvek – Život Plus. 
10)Žádost o dar – Domácí hospic Srdcem. 
11)MAS Lípa pro venkov. 
12)Vodné a stočné. 
13)Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ. 
14)Různé. 

a)Žádost o dotaci ANIMA Čáslav. 
b)Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Středisko na Sioně. 
c)Novela zákona o odměnách zastupitelů. 
d)Dodatek č. 12 ke smlouvě s f. ARRIVA. 
e)Žádost o finanční příspěvek Městské nemocnici Čáslav. 
f)Rezignace na funkci místostarosty. 

15)Diskuze. 
16)Výpis usnesení. 
17)Závěr. 
 
 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Vojáček, p. Fiala 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek,  
p. Vojáček, p. Fiala. 
 
Ověřovatele zápisu: pí Němcová, p. Bc. Šindelář 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu pí Němcová a p. Bc. Šindelář. 
 



Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019. 
 
159)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce  
ze dne 25. 11. 2019. 
 
a)zjistit informace o umístění příslušenství k FVE na ČOV a posouzení statiky střechy ČOV. 
Bylo by řešeno v rámci projektové dokumentace. Záměr vybudování fotovoltaické elektrárny na 
budově ČOV je odložen z důvodu jiných investičních akcí. 
 
b)pí starostce doložit 3 nabídky na zpracování projektové dokumentace víceúčelového sportovního 
hřiště při ZŠ. 
Úkol nadále trvá. 
 
c)p. místostarostovi Suchánkovi a p. Fialovi zajistit cenové nabídky na zpracování projektové 
dokumentace na opravu hasičské zbrojnice Žleby. 
Úkol nadále trvá. 
 
d)pí starostce zajistit cenovou nabídku na opravu ulice před hřbitovem. 
Úkol nadále trvá. 
 
e)prodej pozemku p. č. 155/29 o výměře cca 18 m2 k. ú. Žleby  
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zajistit znalecký posudek. 
 
f) umístění vodní nádrže na vodu do pozemku p. č. 990/3 k. ú. Žleby. 
Bude řešeno smlouvou o smlouvě budoucí o věcném břemeni. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zajistit znalecký posudek. 
 
g)pí starostce a p. místostarostovi Novotnému prověřit dopravní značení v obci. 
Úkol nadále trvá. 
 
160)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem 2020 včetně rozpočtu příspěvkové organizace. 
- návrh schválit rozpočet 2020 včetně rozpočtu příspěvkové organizace ve stejném znění jako návrh, 
tedy celkové příjmy Kč 25 995 222,-, celkové výdaje Kč 25 441 000, financování KB, a.s.  
Kč 1 800 000,-, schodek bude financován z vlastních zdrojů na bankovním účtu. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet 2020 včetně rozpočtu příspěvkové 
organizace ve stejném znění jako návrh, tedy celkové příjmy Kč 25 995 222,-, celkové výdaje  
Kč 25 441 000, financování KB, a.s. Kč 1 800 000,-, schodek bude financován z vlastních zdrojů  
na bankovním účtu. 
 
161)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č.7/2019. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.7/2019. 
 
162)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhláškami o místních poplatcích a sběru odpadu. 
a) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019 o místním poplatku z pobytu – 4,-Kč/ každý započatý den 
PRO 8 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2019 o 
místním poplatku z pobytu – poplatek z pobytu 4,-Kč/ každý započatý den. 
 
b) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů – 100,-Kč/1. a 140,-Kč/ 2. a 
každý další se splatností nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o 
místním poplatku ze psů – 100,-Kč/1. a 140,-Kč/ 2. a každý další se splatností nejpozději do 30. 6. 
příslušného kalendářního roku. 
 
c) Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
d) Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o 
místním poplatku ze vstupného. 
 
e) Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek 600,-Kč/osoba, 
příp. nemovitost se splatností do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů - poplatek 600,-Kč/osoba, příp. nemovitost se splatností do 30. 6. 
příslušného kalendářního roku. 
 
163)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatky smluv s f. AVE Čáslav. 
a)Dodatek č. 12 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na 
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. 
 
b)Dodatek č. 23 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na zajištění odvozu separovaných odpadů. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 23 ke smlouvě s f. AVE Čáslav  
na zajištění odvozu separovaných odpadů. 
 
164)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dohodou o narovnání s f. Konstrukce a dopravní stavby 
s.r.o., Zbraslavice. 
- návrh schválit dohodu o narovnání s tím, že bude doplněna v čl. I. bodě 1.3 o větu „Dodatek č. 2 byl 
dodatečně odsouhlasen usnesením zastupitelstva obce dne 18. 2. 2018.“. Dohoda bude uzavřena  
do 20. 12. 2019 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dohodu o narovnání s f. Konstrukce a dopravní 
stavby Zbraslavice s tím, že bude doplněna věta v čl. I. bode č. 1. 3 „Dodatek č. 2 byl dodatečně 



odsouhlasen usnesením zastupitelstva obce dne 18. 2. 2018.“. Dohoda bude uzavřena  
do 20. 12. 2019 
 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zaslat zastupitelům vyjádření JUDr. Sehnala týkající se 
námitky neplatnosti smlouvy. 
 
165)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opravou ulice Školní. 
- komise pro otevírání obálek doporučila ke schválení nabídku firmy Konstrukce a dopravní stavby 
s.r.o., Zbraslavice na opravu ulice Školní za cenu 1.158.000,-Kč bez DPH. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavřít smlouvu s f. Konstrukce a dopravní 
stavby Zbraslavice na opravu ulice Školní za cenu 1.158.000,-Kč bez DPH. 
 
166)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou pozemků parcel p. č. 972/2, 677 k. ú Žleby 
v majetku obce za parcelu p.č.271/12 k. ú. Žleby v majetku pana A. B. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s panem A. B. 
 
167)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o příspěvek – Život Plus. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
168)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o dar – Domácí hospic Srdcem, Kolín. 
- návrh dar ve výši 20.000,-Kč 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 20.000,-Kč – Domácí hospic 
Srdcem, Kolín. 
 
169) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s MAS Lípa pro venkov. 
- návrh schválit zařazení správního území obce Žleby do územní působnosti MAS Lípa pro venkov, z.s. 
na období 2021 – 2027. Schválením zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov, z.s. 
nevznikají obci žádné závazky vůči MAS. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zařazení správního území obce Žleby do územní 
působnosti MAS Lípa pro venkov, z. s. na období 2021 – 2027. Schválením zařazení do územní 
působnosti MAS Lípa pro venkov, z. s. nevznikají obci žádné závazky vůči MAS. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit co nejvýhodnější 
podmínky pro vstup do MAS Lípa pro venkov, z. s. 
 
170) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o ceně vodného a stočného na rok 2020. 
a) vodné 54,75 Kč s DPH 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
b) stočné 54,03 Kč s DPH 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výši stočného 54,03 Kč s DPH na rok 2020. 
 



171) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby s f. ČEZ – věcné břemeno v ul. U Studánky, část V Chalupách. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby s f. ČEZ – věcné břemeno v ul. U Studánky, část V Chalupách. 
 
172) Různé: 
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o dotaci od spol. ANIMA Čáslav ve výši 76.500,-Kč na 
rok 2020. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci ve výši 76.500,-Kč spol. ANIMA Čáslav na 
rok 2020. 
 
b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek Oblastní charita Středisko na 
Sioně. 
- návrh finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč Oblastní 
charitě Středisko na Sioně. 
 
c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novelou nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků s platností od 1. 1. 2020. 
- návrh ponechat odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům komisí ve stejné výši 
jako v roce 2019 i v následujících letech. 
PRO 8  
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ponechání odměn neuvolněným členům a 
členům komisí ve stejné výši jako v roce 2019 i v následujících letech. 
 
d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem č. 12 ke smlouvě s f. ARRIVA Východní Čechy –  
Kč 71 604,- za rok 2020. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě s f. ARRIVA Východní 
Čechy – Kč 71 604,- za rok 2020. 
 
e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek pro Městkou nemocnici Čáslav. 
- výše finančního příspěvku 40.000,-Kč. 
PRO 7  PROTI 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč. 
 
f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rezignací na funkci 1. místostarosty pana J. N. k 31. 12. 2019. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem místo 1. místostarosty neobsazovat. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
173)Diskuze: 
p. S.: k dnešnímu dni jsou přerozděleny všechny parcely – kácení stromů kůrovec 
 



p. S.: aby ve smlouvách bylo, že les bude předán vyčištěn 
 
pí F.: na kdy je plánována rekonstrukce ulice Školní 
odpověď pí starostka: rekonstrukce je plánována na první pololetí příštího roku podle počasí. 
 
pí F.: zda se nebude v ulici Školní dávat elektrika do země 
odpověď pí starostka: máme informace, že v této ulici to prozatím ČEZ neplánuje. 
 
p. M.: ulice Na Vyhlídce (část z Chalup na Sibiř) není osvětlena, zda by se nemohla udělat zámková 
dlažba 
odpověď: osvětlení bude řešeno současně s plánovanou obnovou kabelového vedení NN. Nyní 
řešíme vlastnictví pozemků. 
 
p. M.: kolik obce dostala peněz z evropských dotací ve starém zastupitelstvu a teď v novém 
odpověď p. Bc. Šindelář: za mého působení to bylo Kč 78mil. během 12ti let 
odpověď pí starostka: nelze srovnávat, po uplynutí 8 let můžeme zúčtovat 
 
p. M.: zda se obec snažila sehnat doktora 
odpověď p. místostarosta: snažíme se, poptáváme 
odpověď pí Němcová: momentálně ani lékaři nemáme, co nabídnout, nemáme vybavenou ordinaci. 
Zařídit a vybavit ordinaci není v dnešní době nic lehkého. 
 
pí F.: zda bude bankomat 
odpověď pí starostka: poptávali jsme banky, ty nemají zájem. Získali jsme jednu nabídku, kdy bychom 
museli platit ročně Kč 250tis. 
 
174)Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
 
Skončeno: 19:50 hod 
 
Zapsala: p. Musilová     Ověřovatelé: pí Němcová, p. Bc. Šindelář 
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