
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2015 od 18.00 hod. na OÚ.

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

Omluveni: p.Sedlačík, Bc.Novotná

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Just, p.Krahulec
Ověřovatelé: p.Musil, p.Mikyska
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2015.
2)Zpráva ředitelky školy o příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby – tento bod přesunut na 
příští zasedání zastupitelstva obce.
3)Seznámení s připravovaným projektem revitalizace náměstí.
4)Schválení začlenění pozemků ve vlastnictví obce Žleby do honebního společenstva.
5)Žádost o prodej části pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
6)Výpověď stávající pojistné smlouvy na nemovitý majetek obce a sjednání smlouvy nové.
7)Smlouva s f. ASEKOL a.s. na zpětný odběr elektrozařízení.
8)Volba členů finančního a kontrolního výboru.
9)Různé:

a)Hřiště Sibiř – žádost o dovybavení herními prvky.
b)Žádost spolku Lungta o připojení k akci Vlajka pro Tibet.
c)Žádost f.Rytmus Benešov o.p.s. o příspěvek .
d)Žádost o umístění sloupu ČEZ na pozemku obce.
e)Žádost spolku Sokol Žleby o schválení adresního místa na adrese OÚ.
f)Rozpočtové opatření č.5 pro rok 2014.

                        Doplněno před hlasováním o programu
g)Smlouva o propagaci s městem Kutná Hora.
h)Žádost o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.
ch)Žádost o umístění do domu s chráněnými byty čp.348.
i)Nabídka p.Součka na prodej světel.
j)Zrušení bodu č. 5a) a 5b) zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2015.
k)Smlouva mezi obcí Žleby a p.Miloslavou Vlkovou- dotační poradenství
l)Poděkování ČRS Žleby.

10)Diskuse.
11)Návrh na usnesení.
12)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2015.

9)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2015.
- úkol starostovi – napsat poptávky na konání poutě 2015.
Poptávky byly rozeslány, na příštím zasedání zastupitelstva obce bude vybrán jednen z uchazečů k 
uspořádání tradiční pouti. 

10)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s připravovaným projektem revitalizace náměstí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí koncepci a rozsah revitalizace náměstí ve Žlebech.



11)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návehem na začlenění pozemků ve vlastnictví obce Žleby 
do honebního společenstva. Návrh byl po dobu zákonné lhůty vyvěšen na úřední desce.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo začlenění pozemků ve vlastnictví obce Žleby 
(dle přiloženého seznamu) do honebního společenstva na dobu 10 let, bezúplatně a za účelem 
výkonu mysliveckého práva.

12)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí slečny Dagmar K., Košice, t.č. Žleby 247, 
    o prodej části pozemku, za účelem výstavby rodinného domu.
- návrh schválit záměr prodeje částí pozemků PK 788/33, 784/9, 784/10 k.ú.Žleby, o výměře cca 
620 m2, za cenu 100,-Kč/m2 – pozemek bez sítí.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje částí pozemků PK 788/33, 
784/9, 784/10  k.ú.Žleby za cenu 100,-Kč/m2, bez sítí, slečně Dagmar K., Košice.

13)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem výpovědi stávající pojistné smlouvy na nemovitý
majetek obce a pojištění odpovědnosti zastupitelstvaa návrhem nové pojistné smlouvy dle NOZ. 
a)návrh schválit výpověď stávající pojistné smlouvy č.7720667701 k 30.4.2015 u pojišťovny 
Kooperativa
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výpověď stávající pojistné smlouvy 
č.7720667701 k 30.4.2015 u pojišťovny Kooperativa.

b) návrh uzavřít novou pojistnou smlouvu od 1.5.2015 s Českou podnikatelskou pojišťovnou.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání nové pojistné smlouvy na nemovitý 
majetek a odpovědnosti zastupitelů od 1.5.2015 s Českou podnikatelskou pojišťovnou.

14)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou s f. ASEKOL a.s. na zpětný odběr 
elektrozařízení.
a) návrh ukončit stávající smlouvu s f. ASEKOL a.s. na odběr použitého elektrozařízení
PRO 9
Usnesení :Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ukončení smlouvy na zpětný odběr 
elektrozařízení.

b)návrh podepsat novou smlouvu o spolupráci na zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím 
kontejnerů s f.ASEKOL a.s.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis nové smlouvy o spolupráci na zpětný 
odběr elektrozařízení prostřednictvím kontejnerů s f. ASEKOL a.s.

15)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na doplnění  členů finančního a kontrolního 
výboru.
a) kontrolní výbor: p.Zavadil, p.Sedlačík
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo členy kontrolního výboru p.Zavadila a 
p.Sedlačíka.

b) Návrh do finančního  výboru: p.Just, p.Mikyska
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo členy finančního výboru p.Justa a p.Mikysku.



16)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o dovybavení hřiště na Sibiři herními 
prvky.
- návrh koupit dřevěný hrad se skluzavkou “LUKAS C100”, obdobný jako pro hřiště v  

             Zehubech,  za cenu v celkové výši do 35.000,-Kč včetně DPH.
PRO 7 ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup dřevěného hradu LUKAS C100 za cenu v  

            celkové výši do 35.000,-Kč včetně DPH.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí spolku Lungta o připojení k akci Vlajka pro 
Tibet.
- návrh připojit se k akci Vlajka pro Tibet
PROTI 8 ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost spolku Lungta o připojení k akci Vlajka  

            pro Tibet.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí f. Rytmus Benešov o.p.s. o příspěvek.
- návrh poskytnout příspěvek
PROTI 7 ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost f. Rytmus Benešov o.p.s. o finanční 
příspěvek.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o umístění sloupu ČEZ na pozemku obce –
popř. na hranici  pozemku obce p.č. 93/1 a pozemku p.č.93/15 k.ú.Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo umístění sloupu ČEZ na hranici 
pozemků  p.č.93/1 a 93/15 k.ú.Žleby, v linii podezdívky oplocení.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí TJ Sokol Žleby o schválení adresního 
místa na adrese Obecního úřadu Žleby.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost TJ Sokol Žleby týkající se 
adresního místa na adrese Obecního úřadu Žleby.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s komentářem k Rozpočtovému opatření č.5 pro rok  
            2014.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy s městem Kutná Hora – oblast 
propagace cestovního ruchu.
- návrh uzavřít smlouvu do 31.12.2015 za částku 5.000,-Kč
PRO 9
Usnesení Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření smlouvy s městem Kutná Hora 

           na dobou určitou do 31.12.2015  za  částku 5.000,- Kč pro propagaci  cestovního  
           ruchu v obci Žleby.

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o umístění do domu s chráněnými byty v  
            čp.478 p. Jiřího U.,  Bratčice.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p. Jiřího U., Bratčice o umístění  

            do domu s chráněnými byty čp.478.



ch)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o umístění do domu s chráněnými byty 
v čp.348 p. Miloslavy S., Tupadly.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p.Miloslavy S., Tupadly o 
umístění do domu s chráněnými byty čp.348.

i)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou pana Součka na prodej světel veřejného 
osvětlení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ale zatím nabídku nevyužije.

j)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na zrušení bodu č.5a) a 5b) ze zasedání 
zastupitelstva obce dne 26.1.2015, týkajícího se smluv s SŽDC Praha a pozemku p.č. 950/2, 

            k.ú. Žleby. Ke zrušení usnesení uvedených bodů dochází na základě žádosti SŽDC, která   
            nově uvádí, že pozemek stavbou dotčen nebude.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č.5a) a 5b) zasedání 
zastupitelstva obce dne 26.1.2015.

k)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy mezi obcí Žleby a Miloslavou  
            Vlkovou ze  Štěchovic týkající se dotačního poradenství a zpracování žádosti o dotaci 
            na opravu mostu V Chalupách. Zárověň zastupitelstvo obce Žleby navrhuje podat  
            zpracovanou žádost o dotaci do programu FROM Středočeského kraje.

PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s  Miloslavou 
Vlkovou ze Štěchovic na zpracování a administrování žádosti o dotaci na opravu mostu V  

            Chalupách. Smluvní odměna 10.000,- Kč  za zpracování žádosti, 20.000,- Kč  při zízkání a  
            za administraci dotace. Zárověň zastupitelstvo obce Žleby schvaluje podání zpracované   
            žádosti o dotaci do programu FROM Středočeského kraje a minimální spolufinancování ve  
            výši 5% z uznatelných nákladů.

l)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem a  poděkováním ČRS Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

17) Diskuse:

p.Novotný: podat informace k I.třídě – paní ředitelkou
Starosta: Bod jsem přesunul na jednání Z.O. v březnu 2015 z důvodu nemoci ředitelky školy. Opět 
ji pozvu na zasedání.

p.Ronge: kdy se bude stavět splašková a dešťová kanalizace v lokalitě Sibiř II.
Starosta: Obec dala zpracovat projektovou dokumentaci, stavební povolení jsem vyřídil v lednu 
2015, zahájení stavby závisí jen na financích, které zatím nejsou v rozpočtu na rok 2015 uvedeny.

Odchod p. Novotného 20.10 hod

18)Návrh na usnesení.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2015.

Skončeno: 20.20 hod
Zapsala: p.Musilová Ověřovatelé: p.Musil, p.Mikyska


