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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce  
ze dne 20. 12. 2021 od 18.00 hod na OÚ. 

 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Semerád, p. Bc. Šindelář, p. Fiala, p. Ing. Zajíček,  
pí MVDr. Nová, pí Němcová 
 
Omluveni: p. Novotný, p. Musil, p. Zavadil 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Fiala 
Ověřovatelé: pí MVDr. Nová, p. Ing. Zajíček 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 11. 2021. 
2) Rozpočtová změna č.7/2021. 
3) Rozpočet obce na rok 2022 včetně příspěvkové organizace. 
4) Střednědobý výhled ZŠ. 
5) Sibiř III. stavební parcely. 
6) Žádosti o příspěvek. 
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě na odvoz kalů ČOV. 
8) Vodné a stočné. 
9) Odpadové hospodářství. 
10) Skalní masiv – ul. U Parku. 
11) ZŠ. 
12) Smlouva o zřízení VB. 
13) Topení – hasičárna Žleby. 
14) Různé. 

a) Dotace kompostéry. 
b) Dotace re-use centrum. 

15) Diskuze. 
16) Výpis usnesení. 
17) Závěr. 

 
Návrhová komise: p. Suchánek, p. Semerád, p. Fiala 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. 
Semerád, p. Fiala. 
 
Ověřovatele zápisu: pí MVDr. Nová, p. Ing. Zajíček 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu pí MVDr. Nová a  
p. Ing. Zajíček. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2021. 
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144) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 11. 2021. 
a) p. Fialovi a SDH Zehuby zajistit prořez lip v Zehubech. 
Úkol nadále trvá. 
 
b) p. Zavadilovi provést kontrolu lamp veřejného osvětlení a návrh na místa, která je nutná řešit. 
Úkol nadále trvá. 
 
c) Střednědobý výhled obce Žleby na roky 2022 – 2025. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Střednědobý výhled obce Žleby na roky 2022 – 
2025. 
 
d) pí starostce a p. místostarostovi a p. Zavadilovi připravit informaci o stavu veřejného osvětlení 
v obci. 
Úkol nadále trvá. 
 
e) p. místostarostovi oslovit f. ČEZ Distribuce ohledně přeložení distribuční sítě v ul. Školní. 
Bylo požádáno o vysvětlení. 
 
f) p. místostarostovi a pí starostce jednat s panem V. ohledně vybudování vodovodní přípojky. 
Bylo jednáno, bylo zadáno zpracování PD a jednání bude dále probíhat. 
 
g) pí MVDr. Nové, pí starostce a p. místostarostovi připravit anketní formulář ohledně střídavého 
svozu odpadu s termínem odpovědí do 20. 12. 2021. 
Bylo splněno, bude samostatný bod. 
 
h) pí starostce a p. místostarostovi zjistit možnosti náhradní výsadby zeleně v případě vykácení tůjí 
v urnovém háji ve Žlebech. 
Úkol nadále trvá. 
 
ch) p. Zavadilovi zajistit opravu lamp u paní K. 
Opraveno. 
 
i) pí starostce a p. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na opravu části silnice u paní K. 
Úkol nadále trvá. 
 
j) p. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na obnovu veřejného osvětlení ul. Na Vyhlídce. 
- cenová nabídka od f. Elektro Zavadil 10 lamp – 276.422,08 Kč s DPH 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
145) Rozpočtová změna č.7/2021. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.7/2021. 
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146) Rozpočet obce na rok 2022 včetně příspěvkové organizace. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočet obce na rok 2022 včetně rozpočtu 
příspěvkové organizace ve stejném znění jako návrh, tedy celkové příjmy ve výši Kč 26 049 194,- a 
celkové výdaje Kč 23 402 300,-, financování úvěrů v celkové výši Kč 4 352 160,-, z vlastních 
zdrojů na bankovním účtu bude čerpáno ve výši Kč 1 705 266,-. 
 
147) Střednědobý výhled ZŠ 2023 - 2024. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Střednědobý výhled ZŠ na roky 2023 – 2024. 
 
148) Sibiř II. Stavební parcely. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ústní jednání stavebního úřadu dne 4. 1. 2022. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s projektantem ohledně napojení nových parcel na 
dešťovou kanalizaci. 
 
149) Žádosti o příspěvek. 
a) žádost f. ANIMA Čáslav o dotaci ve výši 81.400,-Kč. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci f. ANIMA Čáslav ve výši 81.400,-Kč. 
 
b) darovací smlouva s f.ANIMA Čáslav na provoz TAXÍK MAXÍK ve výši 5.000,-Kč 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Darovací smlouvu s f.ANIMA Čáslav na 
provoz TAXÍKU MAXÍKU ve výši 5.000,-Kč. 
 
c) finanční příspěvky spolkům pro rok 2022 v celkové výši 288.000,-Kč dle přílohy č. 1. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek obce spolkům pro rok 2022 
ve výši 288.000,-Kč dle přílohy č. 1. 
 
150) Dodatek č. 1 ke Smlouvě na odvoz kalů z ČOV s f. VHS Kutná Hora 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě na odvoz kalů z ČOV 
s f. VHS Kutná Hora za cenu 500,- Kč/m3 bez DPH. 
 
151) Vodné a stočné. 
a) vodné ve výši 57,05 Kč s DPH na rok 2022 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši vodného 57,05 Kč/m3 vč. DPH pro rok 2022 stanovené f. 
VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 
 
b) stočné ve výši 62,15 Kč s DPH na rok 2022 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výši stočného na rok 2022 ve výši 62,15 Kč/m3 
s DPH. 
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152) Odpadové hospodářství. 
- výsledek ankety: 92 pro BIO a 79 pro stávající stav, 4 je jim to jedno, 3 ks přišly po termínu, 
nebyly započítány 
a) svoz BIO odpadu jednou za 14 dnů a jednou za 14 dnů směsný odpad 
PRO 4   PROTI 4 
Usnesení nebylo přijato. 

Diskuze: 
p. Ing. Zajíček: Mělo by se přihlédnout k výsledku ankety. Pokud to nezkusíme, nedozvíme se nic. 
pí MVDr. Nová: Chtěli jsme znát názor obyvatel, 175 hlasů má váhu. 
 
b) přes zimní měsíce každý týden směsný odpad a přes sezónu jednou za 14 dnů BIO a jednou 14 
dnů směsný odpad – nutno konzultovat s f. AVE Čáslav. 
PRO 6   PROTI 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo svoz odpadu v měsících 1 – 3/2022 každý týden směsný 
odpad a ostatní měsíce jednou za 14 dnů BIO a jednou za 14 dnů směsný. Pokud f. AVE Čáslav 
nepřistoupí na tento návrh, tak zůstane odvoz odpadu jako doposud na rok 2022. 
 
c) cenová nabídka od f. Obce jinak pro obce Žleby, Vrdy, Ronov nad Doubravou za celkovou cenu 
240.000,-Kč bez DPH, podíl pro obec Žleby 80.000,-Kč bez DPH – realizace společné strategie 
v oblasti odpadového hospodářství včetně realizace výběrového řízení na svoz odpadu. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku od f. Obce jinak, podíl pro 
obec Žleby ve výši 80.000,-Kč bez DPH na realizaci společné strategie v oblasti odpadového 
hospodářství včetně realizace výběrového řízení na svoz odpadu. 
 
153) Skalní masiv – ul. U Parku. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu České geologické služby týkající se skalního masivu u 
domů č.p. 177 a č.p. 272. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce a p. místostarostovi a p. Fialovi prověřit stav na místě - 
vykácení náletových dřevin nad domy č.p. 177 a č.p. 272. 
 
154) ZŠ. 
a) ZOD Potěhy – finanční dar ve výši 4.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční dar pro ZŠ a MŠ Žleby od ZOD 
Potěhy ve výši 4.000,-Kč. 
 
b) Darovací smlouva od MAS Lípa pro venkov ve výši 88.625,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo darovací smlouvu od MAS Lípa pro venkov ve 
výši 88.625,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby. 
 
c) návrh vrátit části finančního příspěvku ve výši 300.000,-Kč od ZŠ a MŠ Žleby zpět obci 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vrácení finančního příspěvku ve výši 300.000,-
Kč od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby zpět obci. 
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d) informace o rekonstrukci ZŠ. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
155) Smlouva o zřízení věcného břemene s f.ČEZ Distribuce na věcné břemeno v ul. V Chalupách. 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu s f.ČEZ Distribuce na věcné břemeno 
v ul. V Chalupách. 
 
156) Topení hasičárna Žleby. 
- cenová nabídka na topení do patra cca 18.000,-Kč – hrazeno z rozpočtu hasičů 
PRO 5   PROTI 2  ZDRŽEL 1 
Usnesení nebylo přijato. 
 
157) Různé: 
a) dotace kompostéry. 
- návrh nevyužít získanou dotaci na kompostéry + vypovězení smlouvy s f. ENVIPARTNER 
týkající se této akce 
PRO 8 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nevyužít získanou dotaci na kompostéry a 
vypovědět smlouvu s f. ENVIPARTNER týkající se této akce. 
 
b) Dotace re-use centrum. 
1) návrh nevyužít získanou dotaci na rekonstrukci sběrných míst 
PRO 6   ZDRŽEL 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nevyužít získanou dotaci na rekonstrukci sběrných míst. 
 
2) návrh využít získanou dotaci na Re-use centrum č.p. 423 
PRO 6   PROTI 1   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo využití získané dotace na Re-use centrum č.p. 423. 
 
3) cenová nabídka f. ALNIO jako dodavatel dotačního managementu ve výši 49.900,-Kč bez DPH 
s tím, že je to uznatelný dotační náklad. 
PRO 6   PROTI 1   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku f. ALNIO na poskytnutí dotačního 
managementu za cenu 49.900,-Kč bez DPH s tím, že je to uznatelný dotační náklad. 
 
158) Diskuze: 
p. Bc. Šindelář: sběrné místo na Sibiři – přeplněný kontejner na oděvy, nepořádek 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat f. TEXTIL Eco, f. Dimatex ohledně vyvážení 
kontejnerů na textil. 
 
pí Mizlerová: jak to vypadá s posudkem na stromy. 
 
p. místostarosta poděkování zastupitelům a popřání do Nového roku všem občanům Žlebů. 
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159)Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
 
Skončeno: 20:30 hod 
 
Zapsala: p.Musilová     Ověřovatelé: pí MVDr. Nová, p. Ing. Zajíček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


