
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.1.2014 od 18.00 hod na OÚ. 

 

Přítomni: p.Šindelář,. ing.Kožený, p.Marousek, p.Vojáček, p.Fiala V., p.Just, p.Fiala Zd. ,p.Mikyska 

Omluveni: p.Krahulec, p.Novotný, p.Sedlačík 

Řídící zasedání: p.Šindelář 

Návrhová komise: p.Marousek, p.Vojáček, p.Fiala V. 

Ověřovatelé: .ing.Kožený, p.Just 

Zapisovatel: p.Musilová 

 

Program: 

 1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12.2013. 

 2) Žádost o udělení výjimky z průměrného počtu žáků. 

 3) Projednání smluvního dodatku s f.ČEZ na nákup elektrické energie. 

 4) Žádost p.Karla R., Žleby čp.271. 

 5) Vyhláška č.459/2013 Sb. - změna měsíčních odměn zastupitelů. 

 6) Smluvní dodatek k pronájmu parkoviště Na Hrázi 2014. 

 7) Různé: 

  a) Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet". 

  b) Tříkrálová sbírka. 

  c) Kalendář kulturních akcí ve Žlebech v roce 2014. 

                        Doplněno před hlasováním o program jednání Z.O. 

  d) Záměr směny pozemku za sepsání věcného břemene. 

  e) Termíny zasedání zastupitelstva obce 2014. 

  f) Žádost o úpravu zeleně na náměstí. 

  g) Informace o kácení stromů. 

  h) Žádost p.Tomáše T. o odkup části pozemku 

  i) Komentář k Rozpočtovému opatření č.4 /2013 

 8) Diskuse. 

 9) Návrh na usnesení. 

           10) Závěr. 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 

27.1.2014. 

 

1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 

16.12.2013. 

 

úkol- místostarostovi oslovit firmu ohledně topení v ZŠ 

Byla oslovena f.ATIS – v únoru budou dodány návrhy variant úspor topení v ZŠ Žleby 

 

úkol-starostovi získat informace ohledně revitalizace náměstí. 

Poptány tři firmy k podání cenové nabídky-nabídky budou předloženy na přístím zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

úkol-stavební komisi zjistit stav schodiště v čp.272 

- návrh opravit schodiště svépomocí, dohodou s p.Viktorem R., nájemníkem v č.p. 272 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo opravení schodiště v čp.272 svépomocí, 

dohodou s p.Viktorem R. 

 

2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o udělení výjimky z průměrného počtu žáků 

na rok 2014/2015 a žádostí o dofinancování rozdílu ve výdajích na vzdělávací činnost školy 

a to nad výši stanovenou krajským normativem. 



 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z průměrného počtu žáků pro  

rok 2014/2015, včetně závazku dofinancování rozdílu ve výdajích na vzdělávací činnost školy nad 

výši stanovenou krajským normativem. 

 

3)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou f. EP Power s.r.o., zastupující při   

  jednání f.ČEZ Prodej, na nákup elektrické energie. 

- návrh podepsat smluvní dodatek na dobu dvou let. 

 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smluvního dodatku s f. ČEZ Prodej 

zastoupené f. EP Power s.r.o. na nákup el.energie, v délce trvání dvou let. 

 

4)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí  p.Karla R., Žleby čp.271, ohledně vybudování  

kanalizační přípojky. 

K přípojce domu č.p.271 nebyla původním majitelem v roce 2009 uzavřena smlouva o výstavbě, 

následně nemohla být z tohoto důvodu přípojka vyprojektována a státní podpora (dotace) byla 

přidělena jen na kanalizační přípojky vyprojektované a rozpočtované.  

 

Zastupitelstvo obce navrhuje, stejně jako v podobných případech, uložit tlakové potrubí přípojky v 

délce cca 10m na hranici pozemku pana Karla R. Plastovou jímku, čepadlo a elektrický přívod si 

zajistí vlastník č.p. 271 na vlastní náklad.  

 

PRO  8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh na vybudování kanalizační přípojky u 

domu čp.271 a to s tím, že elektřinu, čerpadlo a jímku si zajistí vlastník č.p. 271 na svůj náklad. 

Obec zajistí kanalizační tlakové potrubí v délce cca 10 m. 

 

5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Vyhláškou č.459/2013 Sb. týkající se změny měsíčních 

odměn zastupitelů od 1.1.2014. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Vyhlášku č.459/2013 Sb. o změně měsíčních odměn 

zastupitelů od 1.1.2014 dle přílohy vyhlášky a souhlasí s jejich vyplácením v uvedených výších. 

 

6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem k pronájmu parkoviště Na Hrázi pro 

rok 2014. 

- návrh dodatečně podepsat smluvní dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu parkoviště Na Hrázi pro  

rok 2014. 

 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatečné podepsání dodatku č.2 ke smlouvě o 

pronájmu parkoviště Na Hrázi pro rok 2014 se Státním památkovým úřadem Praha, výše 

nájemného zůstává nezměněna tj. 65 000 Kč,-/rok. 

 

7) Různé: 

 a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s mezinárodní kampaní "Vlajka pro Tibet". 

 - návrh nepřipojit se k akci 

 PRO 8 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nepřipojit se k mezinárodní kampani 

 "Vlajka pro Tibet". 

 



 b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno výsledkem s Tříkrálové sbírky. 

 V obci bylo vybráno celkem 15.790,-Kč 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tvorbou  kulturního kalendáře akcí ve Žlebech v   

            roce 2014, který vydává DSO Mikroreginon Čáslavsko.  

 Zastupitelé tímto oslovují spolky, aby zaslali na email starosty plánované termíny akcí v  

            roce 2014 a to nejpozději do 15.2.2014. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

  

 d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem směny pozemku p.č. 430/6, k.ú. Žleby, ve   

            vlastnictví obce Žleby,  s .ing.Václavem K.,  který výměnou poskytne obci Žleby a RWE   

            právo věcného břemene vstupu a údržby k uloženému plynovodnímu potrubí na   

            pozemku p.č. 167/1 k.ú. Žleby. 

 - návrh záměr směny pozemku p.č.430/6, k.ú.Žleby, ve vlastnictví obce Žleby, za právo   

             věcného břemene k pozemku p.č.167/1. 

 PRO 8 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr směny vlastnického práva k   

            pozemku pozemku p.č. 430/6 k.ú. Žleby za právo věcné k pozemku p.č. 167/1, k.ú. Žleby.   

             

 e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s navrženými termíny zastupitelstva obce v roce  

            2014. 

 - návrh vždy poslední pondělí v měsíci od 18.00 hodin v budově obecního úřadu. 

 

 PRO 8 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo termíny zastupitelstva obce v roce 2014 

 a to vždy poslední pondělí v měsíci od 18.00 hod. (s vyjímkou měsíců července a srpna,   

            kdy se zasedání nekonají a měsíce prosince, kdy bude termín upřesněn). 

 

 f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o úpravu zeleně na náměstí. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí  a souhlasí s ořezem jednoho tisu u autobusové 

zastávky,  

            ostatní ponechává ve stávajícím stavu. 

 

 g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovaným kácením 6 ks poškozených lip v   

            lipové aleji a 2 ks smrků u náhonu v ul. V Chalupách, na základě souhlasu Odboru 

            Životního prostředí Čáslav a rozhodnutí Obecního úřadu ve Žlebech. Kácení a úklid provede   

            odborně způsobilá osoba z JPO III. Žleby. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o odkup části pozemku p.č. 30/1, k.ú.   

            Žleby, včetně studny v ul. Na Malé obci, žadatelem panem Tomášem T. 

 Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi provést místní šetření za účasti žadatele a zjistit   

            záměr nákupu pozemku. 

 

            j) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s komentářem k Rozpočtovému opatření č.4 pro rok 

 2013. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 

 



 

8)Diskuse: 

 

p.Mikyska: Důvodem úbytku počtu dětí v ZŠ může nefungující školní družina 

 

p.Just: Zda by nešlo provést zateplení školy z dotace do Zelená úsporám ? 

Starosta: Problematice se bude zastupitelstvo věnovat po dokončení investičních akcí splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace a pečovatelský dům č.p.348. 

 

p.Marousek: propadlý chodník v ul.Vinařská 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s dodavatelem výkopových prací o předláždění. 

 

p.Kořínková: zda se budou vysazovat i nové lípy 

Starosta: Pokud mne pověří tímto úkolem zastupitelstvo obce zajistím další výsadbu. První byla 

provedena již v roce 2008 (dvacet nových lip).  

 

p.Novotný: jak dál vypadá situace s výstavbou kanalizace 

Starosta: Vzhledem ke klimatickým podmínkám probíhá výstavba gravitačních přípojek na Sibiři, 

výstavba tlakové kanalizace je tento týden pozastavena z technologických důvodů.    

 

p.Zavadil: zda obec přebírá venkovní zařízení tlakové kanalizace 

Starosta: Venkovní zařízení a sním spojenou dokladovou část přejímá dle smlouvy technický dozor 

investora – TDI.  

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi požádat TDI o certifikáty k venkovnímu zařízení tlakové 

kanalizace.  

 

p.Novotný: Jsou plastová víka jímek tlakové kanalizace pochozí ? 

Starosta: Požádám TDI o předložení dokladů k výrobku. 

 

 

9)Návrh na usnesení. 

PRO 8 

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1.2014. 

 

Skončeno: 19.50 hod 

 

 

Zaúsala. p.Musilová                           Ověřovatelé: ing.Kožený, p.Just 

 

 


