
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2014 od 18.00 hod na OÚ

Přítomni: p.Šindelář, p.Marousek, p.Vojáček, p.Sedlačík, p.Fiala V., p.Just, p.Fiala Zd., p.Mikyska, 
p.Novotný, p.Krahulec
Omluven: .ing.Kožený

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: p.Marousek, p.Sedlačík, p.Fiala V.
Ověřovatelé: p.Just, p.Krahulec
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.3.2014.
2)Návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2013, schválení účetní uzávěrky.
3)Dopis ředitele Státního fondu životního prostředí k výstavbě splaškové kanalizace.
4)Nabídka na zateplení stropu v ZŠ.
5)Cenová nabídka na materiál k opravě střechy hasičské zbrojnice Žleby – klubovna.
6)Nákup dodávky pro hasiče Žleby.
7)Různé:

a)Informace k volbám do Evropského parlamentu 23.5.-24.5.2014.
b)Smlouva s f. EKOKOM:
c)Informace dešťová kanalizace v ul. V Chalupách.
d)Informace o splaškové kanalizaci.

8)Diskuse.
9)Návrh na usnesení.
10)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2014.

37) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.3.2014.
a) místostarostovi jednat s p.Michalem D.
Úkol nadále trvá.

b) starostovi zajistit nabídku na opravu oken v čp.15.
Jednáno s panem Halamou o opravě okem formou dohody o provedení práce, výsledek bude znám 
na květnovém zasedání.

c) starostovi jednat s Policií ČR o bezpečností situaci ve Žlebech a referencích firmy f.VIDOCQ.
- návrh podepsat smlouvu na dobu určitou, do 31.12.2014, na patrolovací službu v obci.
PRO: 9    ZDRŽEL: 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podepsání smlouvy s f.VIDOCQ na patrolovací službu, na 
zkušební dobu , do 31.12.2014.

d) starostovi řešit s právníkem podnájemní smlouvu.
Bylo projednáno.

e) starostovi jednat s majitelem pozemku p.č.101/3, k.ú.Žleby, v ul. Mládežnická. 
Bylo jednáno. Majitelé jsou ochotni jednat i o prodeji pozemku.

38) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce Žleby za rok 2013.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Závěrečný účet bude vyvěsen po dobu 15 dní na úřední desce.

39) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní uzávěrkou za rok 2013, viz.příloha.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní uzávěrku za rok 2013, viz.příloha. 

40) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č.2 pro rok 2014, viz.příloha.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.2 pro rok 2014.

41) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ředitele Státního fondu životního prostředí k 
výstavbě splaškové kanalizace, ve kterém nabízí součinnost při vyhotovování změnového listu k 
výstavbě dodatečných tlakových přípojek pro majitele, kteří nemají podepsanou smlouvu o 
výstavbě s obcí. Jedná se o přípojky ke kterým postačí jednoduchá projektová dokumentace tzn. 
přípojky tlakové kanalizace.
- návrh vybudovat dodatečně tlakové přípojky žadatelům.

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výstavbu dodatečných  tlakových přípojek u 
č.p.5,78, 120, 171, 271, 499,  financovaných z finanční rezervy projektu a žádat o uznání výdajů 
SFŽP ve změnovém listu.

42) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na zateplení stropu v ZŠ.
- návrh cenová nabídka od f. MACHSTAV ve výši 49.005,-Kč včetně DPH.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku od f.MACHSTAV na 
zateplení stropu nad tělocvičnou ve výši 49.005,-Kč včetně DPH. Použitý material-skelné vlákno 
Supafil. 

43) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na nákup materiálu k opravě střechy 
hasičské zbrojnice Žleby.
- cenová nabídka na nákup materiálu ve výši 37 000,-Kč včetně DPH
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup materiálu na opravu střechy hasičské 
zbrojnice ve výši 37 000,-Kč včetně DPH od firmy Bek s.r.o, Čáslav. 

44) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem dodávky pro hasiče Žleby.
- nákup za cenu 69.000,-Kč s podmínkou určení a nahlášení odpovědných řidičů pro vozidla hasičů.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup dodávky Mercedes VITO pro hasiče 
Žleby za cenu 69.000,-Kč, s podmínkou nahlášení odpovědných řidičů pro celý vozový park SDH.

45) Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k volbám do EP ve dnech 23.5.-
24.5.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novou smlouvou s f. EKOKOM na odběr  
           druhotných surovin k recyklaci (plast, sklo, papír, tetrapack)

- návrh podepsat smlouvu s f.EKOKOM a pověřit f.AVE Čáslav svozem odpadu



PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s f. EKO KOM a 
pověření f. AVE Čáslav na odvoz odpadu k recyklacido f. EKO KOM.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o opravách dešťové kanalizace v ul. 
               V Chalupách.

- návrh, umožnit přeložky nezbytně nutných přípojek vody , popř. plynu.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje nezbytně nutné investice pro   

            přeložky přípojek v ulici V Chalupách.                                

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o výstavbě splaškové kanalizace a  
                připojování objektu mateřské školy na splaškovou kanalizaci, s částečnou výměnou  
                stávajícího potrubí .

 - návrh po vybudování splaškové kanalizace v MŠ – stávající jímky zasypat, ale jen v  
               případě, že neslouží zároveň jako rezervoár k zachycení dešťových vod. 

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zasypání stávajících jímek v MŠ po 
vybudování splaškové kanalizace. V případě, že budou jímky sloužit i k zadržování  

            dešťových vod, budou dočasně zachovány.  

46)Diskuse:
p.Novotný: byla cítit kanalizace v ul.Havlíčkova
Starosta: situaci budem sledovat po dobu zkušebního provozu, pokud bude problem přetrvávat, 
oslovíme dodavatele technologie.

p.Vojáček: informace ohledně  akce v Kutné Hoře – výstavba sociálních bytů

p.Vojáček: malý počet žáků v ZŠ,  vytápění v ZŠ
Úkol panu Vojáčkovi : Porovnat spotřebu plynu v domě č.p.478, Žleby, před osazením regulačních 
prvků  s dnešní spotřebou a podle výsledku navrhnout, zda provést stejná opatření i v budově školy. 

p.Mizlerová: zda se počítá se zasypáním děr po budování kanalizace
Starosta: průběžně k této činnosti dochází.

p.Novotný: občané jezdí rychle v ul.Havlíčkova
Starosta: jediným řešením je povolání Policie a pokutování neukázněných řidičů.

p.Novotný: málo dětí – špatný přístup se strany školy.
Úkol pro místostarostu : znovu navrhnout opatření pro navýšení počtu dětí v ZŠ. 

p.Dvořáčková: na Sibiři jezdí děti na motorkách
Starosta: jediným řešením je povolání Policie a pokutování.

47)Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.4.2014.

Skončeno:19.45 hod
Zapsala: p.Musilová Ověřovatelé: p.Just, p.Krahulec


