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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2022  
v Zehubech v hasičské zbrojnici od 18.00 hod. 

 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Ing. Zajíček, p. Novotný,  
p. Musil, p. Fiala, p. Semerád, p. Suchánek, p. Zavadil, p. Bc. Šindelář 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Novotný, p. Musil 
Ověřovatelé: p. Bc. Šindelář, p. Zavadil 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 

1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2022 a 10. 5. 2022. 
2) Právní zastupování. 
3) Re-use centrum. 
4) Závěrečný účet Mikroregion Čáslavsko. 
5) Žádosti o byt. 
6) Žádosti o koupi části pozemku p.č.1017/1, k.ú. Žleby. 
7) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026. 
8) Dopravní obslužnost. 
9) Veřejné osvětlení. 
10) Žádost o příspěvek. 
11) Různé. 

a. Žádost o prodej pozemku. 
b. Provozní dotace pro ZŠ a MŠ. 
c. Smlouva o smlouvě budoucí. 

12) Diskuze. 
13) Výpis usnesení. 
14) Závěr. 

 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Novotný, p. Musil 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, 
p. Novotný, p. Musil. 
 
Ověřovatele: p. Bc. Šindelář, p. Zavadil 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Bc. Šindeláře a  
p. Zavadila. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 30. 5. 2022. 
 
63) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2022 a 10. 5. 2022. 
a) pí starostce zajistit co nejdříve schůzku s p. Žďárským – neveřejnou. 
Bylo svoláno. 
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b) pí starostce poptat více dodavatelů kontejnerů pro Re-use centrum. 
Samostatný bod. 
 
c) pí starostce zajistit předvedení vozidla PV3S ke kontrole do Žlebů. 
Spolek byl písemně vyzván k přistavení dne 1. 7. 2022 do Žlebů. 
 
d) pí starostce zjistit, kteří naši občané jsou členy Svazu postižených civilizačními chorobami 
Čáslav. 
Úkol nadále trvá. 
 
e) pí starostce kontaktovat p. Mgr. Sekeru, zda by vystavil Analýzu a návrh postupu v kauze 
Rekonstrukce ZŠ. 
Bude samostatný bod. 
 
f) pí starostce poskytnout veškerou dokumentaci AK Žďárský a Řenďovská – smlouvy, stavební 
deník, zápisy z kontrolních dnů apod. 
Bylo poskytnuto. 
 
g) pí starostce jednat o zkrácení výpovědní lhůty ze 2 měsíců na 1 měsíc ve Smlouvě o poskytování 
služeb s AK Žďárský a Řenďovská. 
Smlouva podepsána s 1 měsíční výpovědní lhůtou. 
 
64) Právní zastoupení. 
a) návrh proplatit fakturu ve výši 131.250,- Kč panu Mgr. Sekerovi za poskytování právních služeb 
obci. 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo proplatit fakturu ve výši 131.250,- Kč panu 
Mgr. Sekerovi za právnické služby. 
 
b) zpracování informací ke škole od AK Žďárský a Řenďovská. Výsledek zprávy sdělí zastupitelům 
na neveřejném zasedání. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
65) Re-use centrum. 
a) technický dozor na stavební práce Re-use centra p. Ing. L. Semerád za cenu 50.820,- Kč vč. DPH 
na 4 měsíce. 
PRO 9  ZDRŽEL 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo technický dozor na stavební práce Re-use centra na 4 
měsíce p. Ing. L. Semeráda za cenu 50.820,-Kč vč. DPH. 
 
b) Dodatek č. 1 s panem R. Šťastným – upraveno registrační číslo projektu. 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 s panem R. Šťastným – upraveno 
registrační číslo projektu. 
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c) výsledek výběrového řízení na kontejnery. 
- nejvýhodnější nabídka od f. Traktorservis ML s.r.o., Silůvky za cenu 597.498,- Kč vč. DPH. 
PRO 9  ZDRŽEL 1   PROTI  1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nejvýhodnější nabídku na kontejnery od f. Traktorservis 
ML s.r.o., Silůvky za cenu 597.498,- Kč vč. DPH. 
 
66) Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
67) Žádosti o byt. 
a) žádost paní A. O. 
PRO 6   PROTI 4   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní A. O. o byt a zapsání do pořadníku. 
b) žádost paní H. N. 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní H. N. o byt a zařazení do 
pořadníku. 
 
68) Žádost o koupi části pozemku p.č.1017/1 k.ú. Žleby. 
- zamítnout žádost 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o koupi části pozemku parc. č. 1017/1, k.ú. Žleby. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce jednat s panem J. o narovnání pozemkových vztahů. 
 
69) Počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026. 
- návrh 11 členů zastupitelstva obce 
PRO  11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 11 členné zastupitelstvo obce pro volební 
období 2022-2026. 
 
Volební okrsek č. 1 je přesunut z MŠ do tělocvičny v ZŠ. 
 
70) Dopravní obslužnost. 
Od 12. 6. 2022 jiné dopravní řády, integrace dopravy Středočeského kraje do Pražské integrované 
dopravy. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá pí starostce jednat ohledně dopravní obslužnosti pro 
obce Zehuby a Kamenné Mosty. 
 
71) Veřejné osvětlení. 
a) Dodatek smlouvy o dílo veřejné osvětlení v ul. V Chalupách s f. Elektro služby Zavadil vícepráce 
za cenu 48.895,- Kč bez DPH 
PRO 10  ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek smlouvy o dílo s f. Zavadil Elektroslužby veřejné 
osvětlení ul. V Chalupách vícepráce za cenu 48.895,- Kč bez DPH. 
 



Obe c Žle by  
Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby 

 

Stránka 4 z 7 
 

 

b) sloup u domu v Kamenných Mostech čp.26 
Zastupitelstvo obce ukládá p. Zavadilovi prověřit el. sloup na zahradě u domu čp.26 Kamenné 
Mosty a prověřit stížnost pí K. v ul. Na Vyhlídce na vysokou svítivost lampy VO. 
 
72) Žádost o příspěvek. 
- návrh poskytnout částku 3.000,- Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec. 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnutí částky 3.000,-Kč Domovu pro 
seniory Heřmanův Městec. 
 
73) Různé: 
a) Žádost o prodej části pozemku  p.č. 989 – cca 9 m2, 93/1 – cca 11 m2. 
- návrh zveřejnit záměr prodeje částí pozemků 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje částí pozemků p.č. 989 – cca 9 
m2 a 93/1- cca 11 m2, k.ú. Žleby za cenu 30,- Kč/m2. 
 
b) Žádost o navýšení provozní dotace pro ZŠ a MŠ Žleby na výši 150.000,-Kč/ měsíc od 1. 6. 2022 
z důvodů navyšování cen energií a zboží. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru provést kontrolu smluv s dodavateli energií pro ZŠ 
a MŠ, analýzu spotřeb energií ZŠ a MŠ Žleby a analýzu hospodaření s energiemi. 
 
c) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno s f. ČEZ Distribuce za cenu 2.000,-Kč na parc. č. 
549/2, k.ú. Zehuby. 
PRO 11 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno 
s f. ČEZ Distribuce za cenu 2.000,- Kč na parc. č. 549/2, k.ú. Zehuby. 
 
74) Diskuze: 
p. Ing. Zajíček: informace ohledně vozidla PV3S. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce předat Smlouvu i Dodatek o zápůjčce PV3S právnické 
kanceláři k analýze. 
 
p. Zavadil: proč se nevybírá poplatek za parkovné přes týden v měsíci květnu. 
Zastupitelstvo obce ukládá pí starostce zajistit kalkulaci nákladů na provoz (personální) parkoviště. 
 
p. Bc. Šindelář: kdy bude hotova silnice v Kamenných Mostech. 
 
p. Suchánek: kdy začnou opravy recyklátem  
 
p. Suchánek: pan Mgr. Sekera požádal o zbavení mlčenlivosti. 
PRO 9  ZDRŽEL 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zbavení mlčenlivosti pana Mgr. Sekeru ohledně právních 
záležitostí obce. 
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p. Suchánek: zda se řeší závěrečné vyhodnocení akce Rekonstrukce ZŠ. 
 
75)Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Skončeno: 19:22 hod 
Zapsala: p. Musilová      Ověřovatelé: p. Zavadil, p. Bc. Šindelář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


