
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2020 od 18.00 hod na OÚ. 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář, p. Zavadil, p. Vojáček,  
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
Omluveni: p. Novotný, p. Musil, p. Fiala 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Vojáček, p. Semerád 
Ověřovatelé: pí Němcová, pí MVDr. Nová 
 
 
Na základě usnesení vlády ČR se účast veřejnosti nedoporučuje. 
Ze zasedání je proveden zápis a zasedání bylo nahráváno, nahrávka je uložena u originálu zápisu  
na OÚ. 
 
Program: 

1)Nouzový stav – pandemie koronaviru. 
2) Dotace z programu SFŽP – zahrada MŠ environmentální vzdělání. 
3) Management dotace z programu OPŽP – vytápění MŠ. 
4)Obnova Lipové aleje – management žádosti OPŽP. 
5)Výpis usnesení. 
6)Závěr. 

 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2020. 
 
26) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nouzovým stavem – pandemie koronaviru. 
Obec zajišťuje roušky postupně pro obyvatele od nejstarších po nejmladší, v pátek bylo dorozdáno 
všem trvale žijícím od 2 let věku. Funguje krizový štáb ve složení pí starostka Záklasníková,  
p. místostarosta Suchánek, velitel hasičů p. Fiala, vedoucí údržby obce p. Rek a zástupce ze 
zdravotnictví pí zastupitelka Němcová. Úřední hodiny obecního úřadu byly omezeny na pondělí a 
středu od 13hod do 16hod. Prodloužili jsme splatnost faktur za stočné do konce května. Nabídli jsme 
občanům starším 70let možnost dovozu nákupu základních potravin a léků. 
- návrh uvolnění Kč 100 000,- pro potřeby pokrytí nákladů na ochranu zdraví obyvatelstva. ZO 
navyšuje finanční limit v kompetenci starostky na Kč 50 000,- pouze pro tyto výdaje. Po skončení 
nouzového stavu bude ZO předloženo podrobné vyúčtování čerpání těchto finančních prostředků. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění 100.000,-Kč – pro potřeby pokrytí 
nákladů na ochranu zdraví obyvatelstva a navyšuje finanční limit v kompetenci pí starostky na 
50.000,-Kč – pouze pro tyto výdaje. Po skončení nouzového stavu bude zastupitelstvu obce 
předloženo podrobné vyúčtování čerpání těchto finančních prostředků. 
 
27)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotací z programu SFŽP – zahrada MŠ environmentální 
vzdělávání. 
a) návrh přijmout dotaci se SFŽP na Projekt školní zahrady v MŠ pro environmentální vzdělávání ve 
výši 209.934,93 Kč z celkových výdajů 246.982,28 Kč, kdy zbylých 15 % uhradí obec ze svých zdrojů. 
PRO 8 



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí dotace ze SFŽP na Projekt školní zahrady 
v MŠ pro environmentální vzdělávání v obci Žleby ve výši 209.934,93 Kč (výše podpory 85%) 
z celkových způsobilých výdajů 246.982,28 Kč, kdy zbylých 15% uhradí obec z vlastních zdrojů. 
 
b) návrh podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do programu Středočeský Fond obnovy venkova 
k dofinancování projektu školní zahrady v MŠ týkající se nezpůsobilých nákladů pro dotaci ze SFŽP, 
jedná se o úpravy terénu a venkovní třídu v částce Kč 500 000,- 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do 
programu Středočeský Fond obnovy venkova k dofinancování projektu školní zahrady v MŠ v celkové 
částce Kč 500 000,-. 
 
c) pověřit firmu ARTENDR s.r.o. k podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova, 
organizaci výběrového řízení, kompletnímu podotačnímu servisu jak k dotaci ze SFŽP tak k dotaci 
z Fondu obnovy venkova za částku 38.000,- Kč bez DPH. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření firmy ARTENDR s.r.o. k podání žádosti o 
dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova, organizaci výběrového řízení, kompletnímu 
podotačnímu servisu jak k dotaci ze SFŽP tak k dotaci z Fondu obnovy venkova za částku 38.000,-Kč 
bez DPH. 
 
28) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s managementem dotace z programu OPŽP – vytápění MŠ. 
Možnost zažádat o dotaci na vytápění MŠ a na rekuperaci. Na vytápění je poskytována dotace 40% a 
na rekuperaci 70%. Management dotací je uznatelným nákladem. Předpokládaná investice do 
vytápění je Kč 2mil. bez rekuperace (výše investice po odečtení dotace by byla Kč 1,2mil.), 
s rekuperací Kč 2,8mil (výše investice po odečtení dotace by byla Kč 1,4mil.). 
a) zažádat o dotaci na tepelné čerpadlo a otopnou soustavu v MŠ 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zažádat o dotaci z programu OPŽP na tepelné 
čerpadlo a otopnou soustavu v MŠ s tím, že se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a 
poskytnutou dotací. 
 
b)zažádat o dotaci z programu OPŽP na rekuperaci v MŠ. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zažádat o dotaci z programu OPŽP na rekuperaci 
v MŠ s tím, že se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací. 
 
c)pověřit firmu PKV BUILD s.r.o. zpracováním energetického posudku, vypracováním a podáním 
žádosti o dotace z programu OPŽP, organizací výběrových řízení včetně podotačního servisu  
v ceně 424.500,-Kč bez DPH s tím, že je toto uznatelným nákladem, tedy obec zaplatí po odečtení 
dotace Kč 244 500,- bez DPH.    
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření firmy PKV BUILD s.r.o. zpracováním 
energetického posudku, vypracováním a podáním žádosti o dotace z programu OPŽP, organizací 
výběrových řízení včetně podotačního servisu v ceně 424.500,-Kč bez DPH s tím, že je toto 
uznatelným nákladem, tedy obec zaplatí po odečtení dotace Kč 244 500,- bez DPH. 
 



29) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Obnova Lipové 
aleje k zaniklé hrobce Auerspergů – Žleby. Byl zpracován projekt na obnovu Lipové aleje, obnova dle 
projektu bude stát Kč 1 289 367,- bez DPH. 
a) návrh podat žádost o dotaci z OPŽP – Lipová alej 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo  jednohlasně schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Obnova 
Lipové aleje k zaniklé hrobce Auespergů – Žleby s tím, že se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 
celkovou cenou a poskytnutou dotací. 
 
b) pověřit firmu CIVIC, o.s. k podání žádosti o dotaci z OPŽP, organizaci výběrového řízení, 
kompletnímu podotačnímu servisu za částku Kč 86.000,-. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověřit firmu CIVIC , o.s. k podání žádosti o 
dotaci z OPŽP, organizaci výběrového řízení, kompletnímu podotačnímu servisu za částku Kč 86.000,-. 
 
30) Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno: 18:28 
 
 
 
 
Zapsala: pí Mgr. Záklasníková   Ověřovatelé: pí Němcová, pí MVDr. Nová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


