
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce
 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hod. v Hostinci U Kosů.

Přítomni: p. Sedlačík, p. Novotný, p. Zavadil, p. Mikyska, p. Just, ing.Kožený, p. Musil, 
p. Krahulec, p. Šindelář, p. Fiala,  Bc.Novotná

Řídící zasedání: p. Krahulec
Zapisovatel: p. Musilová

Program:
1)Složení slibu členů zastupitelstva obce.
2)Určení ověřovatelů zápisu.
3)Vydání a schválení jednacího řádu.
4)Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
5)Volba starosty a místostarosty.

a)určení počtu místostarostů
b)určení,které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění.
c)určení způsobu volby starosty a místostarosty
d)volba starosty
e)volba místostarosty

6)Zřízení finančního a kontrolního výboru a komisí.
a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)volba předsedy finančního výboru
c)volba předsedy kontrolního výboru
d)volba předsedy stavební komise
e)volba předsedy bytové komise

7)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce.
8)Různé:

a)Vyhodnocení veřejné zakázky "Plynofikace Sibiř II."
                        Doplněno před hlasováním o program
                        b)Schválení podpisu smlouvy na TDI “Plynofikace Sibiř II.”
                        c)Schválení uchazečů do domu s chráněnými byty č.p.348, č.p.478.     

9)Diskuze.
10)Návrh na usnesení.
11)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce dne 3.11.2014.

Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst.2 zákona o obcích.
Všichni zastupitelé převzali osvědčení o zvolení a složili slib zastupitele.

1) Určení ověřovatelů zápisu.(§ 95 odst.1 zákona o obcích)
p. Mikyska, p. Sedlačík
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Mikysku 
a p. Sedlačíka.

2) Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích)
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předložený jednací řád zastupitelstva 
obce.



3) Určení počtu místostarostů.

• návrh jeden neuvolněný místostarosta
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jednoho místostarostu – 
neuvolněná funkce.

4) Funkce starosty.

• návrh uvolněná funkce  starosty
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo funkci starosty jako uvolněnou.

5) Určení volby starosty a místostarosty.

• návrh volba veřejná
PRO  11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo veřejnou   volbu starosty 
a místostarosty.

6) Volba starosty.
strana Nezávislých kandidátů navrhují: Josefa Novotného- kandidát č. 1
strana KSČM: nemají kandidáta
strana ČSSD navrhuje: Vladimíra Šindeláře-kandidát č. 2

kandidát č. 1: p. Josef Novotný PRO 4
kandidát č. 2: p. Vladimír Šindelář PRO 7
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo starostou obce p. Vladimíra Šindeláře

7) Volba místostarosty.
strana Nezávislých kandidátů č. 1: ing. Vlastimil Kožený
strana  KSČM: nemá kandidáta
strana ČSSD: nemá kandidáta
kandidát č. 1: ing. Vlastimil Kožený PRO 10 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo místostarostou obce ing. Vlastimila Koženého

8) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.

• návrh aby kontrolní i finanční výbor měl po třech členech
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo tříčlenný kontrolní i tříčlenný 
finanční výbor. Členů.

9) Předseda finančního výboru.

• návrh Bc. Novotná Petra
PRO 10 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedou finančního výboru Bc. Novotnou 
Petru.

10) Předseda kontrolního výboru.

• návrh p. Novotný Josef
PRO 10 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedou kontrolního výboru p. Novotného
Josefa.

11) Předseda stavební komise.

• návrh p. Krahulec Josef
PRO 10 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedou stavební komise p. Krahulce 
Josefa.

12) Předseda bytové komise.



• návrh p. Finková Eva
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předsedou bytové komise 
p. Finkovou Evu.

13) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odměnami za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.37/2003 Sb.
a) místostarosta 7.509,-Kč/měs.

předseda komise a výboru 1.120,-Kč/měs.
člen zastupitelstva a komise 360,-Kč/měs.
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměny za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V platném 
znění.

b) vyplácení odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. bude probíhat od 3.11.2014
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplácení odměn za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva obce od 3.11.2014 dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

14) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení "Plynofikace Sibiř II." 
Hodnotící komise doporučuje jako nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou nabídku č. 2 firmy 
GASKO Kolín, Klejnarská 155, Kolín, za cenu 465.696,16 Kč bez DPH. (Cena vč. DPH 
563 492,35 Kč.)

• návrh podepsat smlouvu s f. GASKO Kolín, Klejnarská 155, Kolín, IČ:45146454
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s f. GASKO
Kolín na Plynofikaci Sibiř II. za cenu 465.696,16 Kč bez DPH. (Cena vč. DPH 
563 492,35 Kč.)

15) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na stavební dozor na akci Plynofikace Sibiř 
II. - ing. Miroslav Kopecký.
PRO 10 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo stavební dozor na akci Plynofikace Sibiř II. ing. 
Miroslava Kopeckého a podpis smlouvy na výkon TDI v ceně 7451 Kč.

16) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Marie Kostelecké,  Žleby, o umístění do 
domu s chráněnými byty čp. 348
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce  jednohlasně schválilo žádost p. Marie Kostelecké, Žleby 
o umístění do domu s chráněnými byty čp. 348.

17) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Bašuse, Filipov o umístění do domu 
s chráněnými byty čp. 478.
PRO 9 ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost p. Bašuse, Filipov o umístění do domu 
s chráněnými byty čp. 478.

18) Diskuze:
• p. Jiráček: kdo může za nedodělanou silnici od Hráze k čističce

Starosta: V tuto chvíli je uzavřen smluvní dodatek na předláždění ulice a za stav je 
odpovědný dodavatel stavby Kanalizace a ČOV. Tento úsek stavby jsem do dnešního
dne nepřevzal.

• p. Mizlerová: Kdy začne dláždění kostkami v ul. V Chalupách.
Starosta: Staveniště si firma od našeho dodavatele převezme 3.11.2014 a vlastní 
práce zahájí v úterý 11.11.2014.

• p. Dlouhá: zda bude hlídané parkoviště



Starosta: pokud bude o parkování zájem, zařídím I hlídání parkoviště v nočních 
hodinách.

• p. Stehlík: odkdy bude průjezd přes fabriku
Starosta: Průjezd plánujem od 12.11.2014, hned po vydání souhlasu Dopravní 
Policie ČR a Odboru dopravy Měú Čáslav.

• p. Novotný: informace o kanalizaci – kdy bude kolaudace
Starosta: Kolaudaci plánuji na březen 2015

• p. Dlouhá: Zákazová značka 30 Km/h  V Chalupách není  nedodržována
Starosta: Nastala situace, na kterou jsem upozorňoval už při žádosti občanů o její 
osazení. Značka na místních komunikacích nebude respektována nikdy, dokud 
nebude její dodržování kontrolováno Obecní policií. Státní policie zde kontrolu 
dodržování dopravního značení nevykonává.

• p. Marousek: poblahopřání zastupitelům do dalšího volebního období

• p. Mikyska: jak se bude opravovat ul. V Chalupách – kostky + chodník
Starosta: Ulice přeložením kostek, obrubníků a dorovnáním uliční vpustí dešťové 
kanalizace, následně bude položen chodník tak, aby byla ulice pro pěší stále 
průchodná.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, místostarostovi a předsedovi finančního výboru 
připravit návrh rozpočtu na rok 2015 a opravu rozpočtového výhledu do r. 2018 
k projednání na příští zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 1.12.2014

19) Návrh na usnesení.
PRO 11
Usnesení: Zastupitelstvo obce Žleby jednohlasně schválilo návrh usnesení ze dne 3.11.2014

Skončeno: 18:59 hod.
Zapsala: p. Musilová
Ověřovatelé: p. Mikyska, p. Sedlačík


