
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
dne 26. 1. 2004 od 17.00 hod v MŠ Žleby

Řídící zasedání: p. Novotný
Přítomno: 10
Omluveno: 1
Zapisovatel: Jarešová
Návrhová komise: p. Konečný, p. Pazderka, pí. Mrkvičková
Ověřovatelé: p. Šindelář, p. Mrkvička

Program: 
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2003
2) Návrh rozpočtu na rok 2004
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/04 „Řád veřejného pohřebiště“
4) Smlouva o zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2004 mezi obcí Žleby a Connex

Východní Čechy a. s. 
5) Různé: 

a) cenová nabídka na chodníky
b) návrh na rekonstrukci budovy obecního úřadu
c) zápis bytové komise
d) zápis stavební a zem. komise
e) nabídka měsíčníku PRESS
f) ostatní

6) Diskuse
7) Návrh na usnesení
8) Závěr

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zastupitelstva obce konaného dne
26. 1. 2004. 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15. 12. 2003 - úkoly splněny.
2) Zastupitelstvu obce předložen návrh rozpočtu pro rok 2004. Dále byl předložen návrh, že

příspěvky organizacím: 
TJ Sokol 20.000,-
TJ Spartak 95.000,-
ČSŽ 20.000,-
Myslivci 10.000,-
ČRS 10.000,-
SDH 43.000,-
nebudou poukazovány na účet, ale budou propláceny do max. výše 5.000,- Kč dle
předloženého paragonu a nad 5.000,-Kč bude propláceno příkazem po předložené faktuře.

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh rozpočtu pro rok 2004 a návrh
příspěvků organizacím. včetně proplácení za nákup materiálu a zboží. 

- Zastupitelstvu obce předložena rozpočtová skladba č. 2/2003. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtovou skladbu č. 2/2003. 



3) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 "Řád
pohřebiště". 

• doplnění vyhlášky v čl. I. o parcelní čísla k hřbitovům a v čl. X. přepracovat řád
pohřebiště nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po jeho vyhlášení. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/04
Řád pohřebiště. 

4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o příspěvku na ostatní dopravní
obslužnost ve výši 141.000,-Kč. 
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce jednohlasně  schválilo  příspěvek ve výši  141.000,-Kč  a
ukládá starostovi podepsat smlouvu s f. Connex Východní Čechy pro zajištění dopravní
obslužnosti pro rok 2004. 

5) Různé: 
a) Zastupitelstvu obce byla předložena cenová nabídka na zpracování projektu na

chodníky v ul. Vinařská, Ronovská a Družstevní: 
ing. Kejval 81.000,- (bez DPH) s DPH 5% 85.050,-Kč
ing. Veselý 48.000,- (- " -) s DPH 5% 50. 400,-Kč
ing. Kadleček 90.000,- (- " -) s DPH 5% 94. 500,-Kč
dle nabídek byl předložen návrh cenově nejvýhodnější nabídky projektanta ing.
 Veselého. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené cenové nabídky a schvaluje
návrh cenové nabídky ing. Veselého. Dále zastupitelstvo obce ukládá starostovi pozvat
ing. Veselého dne 10. 2. 2004 na pracovní schůzku se stavební komisí. 

b) Zastupitelstvu obce předložen návrh na rekonstrukci domu čp. 67. s I. a II. variantou,
dotaz zda lze dotační varianta. 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně  schválilo pozastavení projektu na OÚ a
zjistit co lze z dotačních titulů a provádět postupné vyklizení přístavku se zbouráním
této části - narušena statika. 

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise z 12. 1. 2004. 
p. Hubáček - stěhování na Sibiř do rodinného domku. Bytová komise navrhuje část
místnosti dát k bytu p. Trnky - úkol pro stavební komisi. 
Upozornění pomalované zdi v bytovce - úklid chodníků před bytovkou do nájmu. 
Žádost man. Rokosových čp. 348 - po Hubáčkových - nabídka dle pořadníku. 
Zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá stavební komisi provést šetření na místech
samých. 

d) obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise: 
• dopis man. Hrbkových týkající se žádosti o napojení svodu ze střechy do

kanalizace v ul. Ke hřišti. Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi přizvat
majitele a za jejich účasti provést šetření na místě samém. 

• povolení kácení stromů v zámeckém parku vydané Městským úřadem Čáslav. 
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou měsíčníku PRESS

Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou měsíčníku. 
f) poskytování fin. prostředků na rok 2004

• internet



g) měření zápachu - p. Závůrka + ZOD Potěhy
zastupitelstvo obce seznámeno s dopisem ČOI životní inspekce. 

h) p. Šmíd pouť 2004 seznámení - pro rok 2004
i) Zastupitelstvo obce seznámeno se zásady o podání žádosti na finanční prostředky pro

opravu střechy knihovny bývalé radnice, která je kulturní památkou z prostředků
Ministerstva kultury. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost na Ministerstvo kultury o
finanční dotaci pro opravu střechy na knihovně, úkol pro starostu. 

j) Zastupitelstvo obce seznámeno s tříkrálovou sbírkou - 10. 778,- Kč v obci Žleby. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

k) Zastupitelstvo obce seznámeno s dopisem p. Votavy - K. Mosty - středověký most
oprava mostu + úklid + vyřezání klestí na mostě - nejedná se o obecní pozemek tyto
jsou ve správě Povodí Labe a SúS Kutná Hora. 
Zastupitelstvo obce ukládá odepsat p. Votavovi. 

l) pozvánka na školení
m) nabídka prezentace obce na pořádaný veletrh pod názvem URBIS pro sraz obcí a měst

ve dnech 20. -24. 4. 2004 v Brně s cenovou nabídkou 300,- Kč/m2 pro výstavní stánek.

Zastupitelstvo obce nedoporučuje. 
6) Diskuse: 

• p. Pospíšil:  cesta do Chalup - zda se bude opravovat a řešit  vytékající  voda u
studánky, aby mohli jezdit do ulice popeláři, voda teče pod dům, jednání s OÚ, se
starostou obce a zástupcem firmy vyslovuje nespokojenost

• při  výkopových pracích na plyn došlo k narušení  pramenu - jaké jsou záruční
podmínky po dokončení díla

• půjčka na investici plynofikace K. Mostů
• zda je reálné využití. 
• Chalupy voda - jednal p. Šindelář s VHS bude žádat finanční odpočet na rok 2004
• Stavební úřad provedl šetření proč vytéká voda u p. Pospíšila. 
• Svoz - určí se místo, kde budou uloženy popelnice – starosta
• Připomínka  p.  Pospíšila  -  dát  na  určené  místo  pro  více  občanů  na  svoz

komunálního odpadu v ul. U studánky v Chalupách. 
• pí. Ronovská - připomínka ohledně rozpočtu na ZŠ Žleby. 
• p. Novotný - zda dát do rozpočtu částku na prohrnování silnic po obci, v současné

době je jednáno se soukromníkem cca 300,- Kč/hod
• p. Konečný - zjistit odkud voda teče v ul. U studánky a položit potrubí - je to v

jednom místě. Na jaře provést vybagrování v místech, kde vytéká voda a zjistit
příčinu a odstranit příčinu - provede st. úřad

• odpověď na úlevu poplatku: p. Konečný - možnost úlevy poplatku z popelnice v
případě nepřístupnosti a neprovedení svozů v zimním období v důsledku ledu. 

• p. Konečný - jak daleko je kanalizace ve Žlebech - odpověď p. Šindelář musí být
3000 ekvivalentních obyvatel - ve Žlebech není. 

• cisterny - doprava přes Žleby - šetření na OÚ, přítomno SúS, Krajský úřad - napsat
dopis - reklamace šetření ze dne 29. 10. 2003 ing. Žižka - přečten dopis, starosta
jednal se starostou obce Ronov n/D. a Třemošnice - napsat znovu urgenční dopis
ohledně průjezdu cisteren obcí na Krajský úřad referát dopravy. Výsledek šetření k
průjezdnosti nadměrných nákladů obcí Žleby. 

• p. Lanc Fr. - v cestě do Chalup u čp. 77 je otevřená kanalizace - nutno řešit
• p. Konečný - pozvat ředitele ZŠ ohledně výuky anglického jazyka (počítač) 



• p. Lanc Fr. - dotaz na otevřená vrata do dvora ZŠ i ze zadní části ZŠ. 
• p.  Konečný-dotaz  na  p.  Pospíšila  na  prořezání  tújí  na  nábřeží  před  mostem

k Transpě - p. Pospíšil souhlasí s prořezáním, ale upozorňuje na vadné zábradlí.
Řešení dohodou. 

7) Návrh na usnesení. 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne
26. 1. 2004. 

Zapisovatel: Jarešová
Ověřovatelé: p. Šindelář, p. Mrkvička
Skončeno: 19. 45 hod.


