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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 19. 9. 2022 od 18.00 hod na OÚ. 

 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Semerád, p. Novotný, p. Zavadil, 
p. Bc. Šindelář, p. Musil, p. Fiala, p. Ing. Zajíček 
 
Omluven: p. Suchánek 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Semerád, p. Musil 
Ověřovatele: p. Ing. Zajíček, p. Fiala 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2022. 
2) Zpráva finančního výboru. 
3) Ceník pozemků. 
4) Žádost o stavební parcelu. 
5) Žádost o umístění do domu s chráněnými byty. 
6) Dodatek k SoD Rekonstrukce čp.15. 
7) Prodej částí pozemku p.č. 41/2, odkup pozemku p.č.95/1 k.ú. Žleby. 
8) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
9) Rozpočtová změna č.6/2022. 
10) Praga V3S. 
11) Různé. 

a) Žádost o sponzorský dar. 
b) Dotace na Taxík Maxík. 

12) Diskuze. 
13) Výpis usnesení. 
14) Závěr. 
 
Návrhová komise: pí MVDr. Nová, p. Semerád, p. Musil 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi pí MVDr. Nová,  
p. Semerád, p. Musil. 
 
Ověřovatelé: p. Ing. Zajíček, p. Fiala 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing. Zajíček, p. Fiala. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2022. 
 
101) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2022. 
a) Ceník obecních pozemků. 
Bude samostatný bod. 
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b) pí starostce jednat s f. Tlapnet a f. Cetin. 
Společnosti byly osloveny, prozatím bez odpovědi. Úkol nadále trvá. 
 
c) pí starostce doložit cenovou nabídku na soudního znalce na zpracování posudku ZŠ. 
- návrh schválit cenovou nabídku za cenu 850,- Kč/hod + náklady na dopravu 9,- Kč/km  
od p. Ing. Boguaje do maximální částky 120.000,- Kč s dodáním do 15. 12. 2022. Dodatečné 
náklady – sondy, průzkumy, odborná měření hradí obec nad rámec smlouvy. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku soudního znalce p. Ing. 
Boguaje na zpracování posudku ZŠ za cenu 850,- Kč/hod + náklady na dopravu 9,- Kč/km do 
maximální částky 120.000,- Kč s dodáním znaleckého posudku do 15. 12. 2022. Dodatečné náklady 
– sondy, průzkumy, odborná měření uhradí obec nad rámec smlouvy. 
 
102) Zpráva finančního výboru č. 3. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
103) Ceník pozemků. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Ceník pozemků na pozemky v k.ú. Žleby a 
Zehuby, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 
104) Žádost o stavební parcelu. 
- žádost pana J.M. 
PRO 9   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana J.M. o stavební parcelu a zapsání do pořadníku. 
 
105) Žádost o umístění do domu s chráněnými byty. 
- žádost paní J.A. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní J.A. do domu s chráněnými byty a 
zapsání do pořadníku. 
 
106) Dodatek ke Smlouvě Rekonstrukce čp. 15. 
- návrh uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s Realitní a stavební spol. s r.o. týkající se posunutí 
termínu dokončení stavby Rekonstrukce čp. 15 – zpevněné plochy do 30. 11. 2022. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s Realitní 
a stavební spol. s r.o. týkající se posunutí termínu dokončení stavby Rekonstrukce čp. 15 – 
zpevněné plochy do 30. 11. 2022. 
 
107) Prodej částí pozemků p.č. 41/2, odkup části pozemku p.č.95/1 k.ú. Žleby. 
a) prodej části pozemků p.č. 41/2 k.ú. Žleby jako díl „b“ o výměře 1 m2 a část p.č. st. 96 jako díl „c“ 
o výměře 1 m2 za cenu 30,- Kč/m2 manželům M. a odkup části pozemku p.č. st. 95/1 k.ú. Žleby 
jako díl „a“ o výměře 16 m2 a díl „d“ o výměře 14 m2 a část p.č. 42/1 jako díl „e“ o výměře 7 m2 od 
manželů M. za cenu 100,- Kč/m2 + náklady na vklad hradí obec. 



Obe c Žle by  
Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby 

 

Stránka 3 z 5 
 

 

PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části pozemků p.č. 41/2 k.ú. Žleby jako 
díl „b“ o výměře 1 m2 a část p.č. st. 96 jako díl „c“ o výměře 1 m2 za cenu 30,- Kč/m2 manželům M. 
a odkup části pozemků p.č. st. 95/1 k.ú. Žleby jako díl „a“ o výměře 16 m2 a díl „d“ o výměře 14 m2 
a část p.č. 42/1 jako díl „e“ o výměře 7 m2 od manželů M. za cenu 100,- Kč/m2 + náklady na vklad 
hradí obec. 
 
b) návrh kupní smlouvy s man. M. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh kupní smlouvy s manželi M. 
 
108) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
- návrh uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 577/4 k.ú. Žleby 
s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, stavba: „Žleby – vodovodní a tlaková 
kanalizační přípojka pro čp. 423“. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p.č. 577/4 k.ú. Žleby s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, stavba: „Žleby – vodovodní a tlaková kanalizační přípojka pro čp. 423“. 
 
109) Rozpočtová změna č.6/2022. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 6/2022. 
 
110) Praga V3S. 
a) návrh zplnomocnit pana Mgr. Žďárského k vyzvání navrácení vozidla Praga V3S a další 
zapůjčené techniky od Klubu přátel vojenské historie Malín, z.s., v případě potřeby vymáhat vydání 
soudní cestou. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zplnomocnit pana Mgr. Žďárského k vyzvání 
navrácení vozidla Praga V3S a další zapůjčené techniky od Klubu přátel vojenské historie Malín, 
z.s., v případě potřeby vymáhat vydání soudní cestou. 
 
b) pověření p. Bc. Šindeláře, p. Ing. Zajíčka, p. Novotného kontrolou stavu vozidla Praga V3S při 
převzetí od spolku. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověřit p. Bc. Šindeláře, p. Ing. Zajíčka,  
p. Novotného kontrolou stavu vozidla Praga V3S při převzetí od spolku. 
 
111) Různé: 
a) Žádost o sponzorský dar pro KTM-twirl team Kutná Hora, DDM Kutná Hora na účast na 
mistrovství Evropy v Itálii.  
- návrh 10.000,- Kč s podmínkou účasti slečny K. K. + propagace obce 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč pro KTM-
twirl team Kutná Hora, DDM Kutná Hora na účast na mistrovství Evropy s podmínkou účasti 
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slečny K. K. + propagace obce. 
 
b) Dotace na provoz Taxík Maxík pro spol. Anima Čáslav. 
- návrh dotace ve výši 5.000,-Kč 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci ve výši 5.000,- Kč na provoz Taxík 
Maxík pro spol. Anima Čáslav. 
 
112) Diskuze: 
žádná 
 
113) Výpis usnesení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Pí. starostka poděkovala zastupitelům za spolupráci během čtyřletého volebního období. 
 
Skončeno: 18:55 hod 
 
Zapsala: p. Musilová     Ověřovatelé: p. Ing. Zajíček, p. Fiala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


