
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2015 od 18.00 hod na OÚ.

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

Omluveni: Bc.Novotná, p.Mikyska

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

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.10.2015.
2)Rozpočet obce Žleby na rok 2016.
3)Cenová nabídka na hloubkový vrt v Markovicích.
4)Vypracování strategického rozvojového plánu obce Žleby.
5)Plán rozvoje vzdělávání v základních školách.
6)Rozvoj cyklistických tras a cyklostezek ve Středočeském kraji.
7)Nabídka právních služeb advokátní kanceláře.
8)Informace k provedené kontrole hospodaření obce.
9)Informace k opravám místních komunikací.
10)Dotazníková akce pro tvorbu komunitního plánu – odevzdání vyplněných dotazníků.
11)Návrh vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.
12)Různé:

a)Žádosti o příspěvky na činnost spolků.
b)Informace o dotaci veřejného osvětlení.
c)Informace o kulturní akci.
d)Informace s ČNB.

13)Diskuse.
14)Návrh na usnesení.
15)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2015.

93)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.10.2015
- p. Novotnému jednat s p.Kocourkem
- návrh uzavřít nájemní smlouvu s p. Kocourkem za cenu nájmu 600,-Kč/rok.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem 
Kocourkem a paní Milenou  Kocourkovou na část pozemku p.č. 160/5, k.ú. Žleby, o výměře části 
cca 24 m2, za cenu nájmu 600,-Kč/rok.

- starostovi oslovit hydrologa na na vrt v Markovicích
- návrh podepsat smlouvu s f. Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o., Chrudim na vybudování 
hloubkového vrtu v Markovicích za cenu 71.317,40 Kč v případě nalezení vody. Cena v případě  v 
neúspěšného vrtání ,  32.307,-Kč (cena je uvedena včetně DPH).



Nabídka obsahuje : průzkumný vrt o průměru 140 mm a hloubce do 30 m
                                dopravu vrtné spoupravy 
                                ověřovací zkoušku 
                                laboratorní analýzu vzorku vody
                                závěrečnou zprávu a projektovou dokumentaci pro stavební povolení       
                            
PRO 9

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s f. Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim na vybudování hloubkového vrtu v Markovicích za cenu 71.317,40
Kč v případě nalezení vody. Cenu 32.307,-Kč v případě neúspěšného vrtání. (Cena vč. DPH).

- starostovi zajistit stanovisko Památkového ústavu na opravu tarasu.
Žádost byla podána, prozatím nedošla odpověď.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit cenovou nabídku  projektových prací na opravu tarasu.

- p.Musilové vyvěsit návrh rozpočtu obce na rok 2016.
  Bylo vyvěšeno.

- místostarostovi jednat s TJ Spartak Žleby o odkupu dětského hřiště
  Bylo jednáno a úkol nadále trvá.

-p.Merhautové připravit podklady o platbách nájmu firmy Vodafon-žádost o snížení nájemného za 
antény na budově ZŠ.
- návrh snížit nájem firmě Vodafon o 10.000,- Kč/rok
PRO 8        PROTI 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo snížení nájmu firmě Vodafon o 10.000,- Kč, t.j. na 
40 000/rok. 

94) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtem obce Žleby na rok 2016.
PRO 8        ZDRŽEL 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Žleby na rok 2016.

Bod o cenové nabídce na hloubkový vrt v Markovicích projednán v bodě č.93.

95)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na vypracování strategického rozvojového plánu
obce Žleby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a přesouvá toto na projednání v lednovém zastupitelstvu obce.

96)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem rozvoje vzdělávání v základních školách.
- návrh souhlasit s připojením k plánu rozvoje vzdělávání v základních školách.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo připojení se k plánu rozvoje vzdělávání v 
základních školách.

97)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozvojem cyklistických tras a cyklostezek ve 
Středočeském kraji.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozvoj cyklistických tras a cyklostezek ve 
Středočeském kraji - EuroVelo 4.

98) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou právních služeb advokátní kanceláře Čech a 



partneři.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

99)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi k provedené kontrole hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

100)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.5 na rok 2015.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.5 na rok 2015.

101)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k opravám místních komunikací.
a) dodatečné  vypovězení smlouvy s f.Route CVS s.r.o.z důvodu neplnění.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce dodatečně , jednohlasně schválilo vypovězení smlouvy s f.Route 
CVS s.r.o. a to z důvodu neplnění.

b) návrh dodatečně schválit smlouvu s f.Silnice Holding Čáslav na opravu silnice v Kamenných 
Mostech za částku 282.946,-Kč včetně DPH.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně dodatečně schválilo smlouvu s f. Silnice Holding Čáslav 
na opravu silnice v Kamenných Mostech za částku 282.946,-Kč včetně DPH.

c) návrh drobné opravy komunikací po obci opravovat vlastními silami a řešit nákupem vibrační 
desky Bomag BVP, včetně zkrápění , za cenu 34.180,-Kč + DPH, dle nabídky firmy Stavební 
Technika Pardubice.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup vibrační desky Bomag BVP včetně 
zkrápění za cenu 34.180,-Kč + DPH od firmy Stavební Technika Pardubice.

d) oprava ul.Ke Mlýnu
- návrh nechat vypracovat projektovou dokumentaci za cenu 35.600,-Kč včetně DPH dle nabídky 
ing. Miloslava Bárty, Horky 73.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypracování projektové dokumentace na 
opravu ul. Ke Mlýnu za cenu 35.600,-Kč včetně DPH, dle nabídky ing. Miloslava Bárty, 
Horky 73.

102) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotazníkovou akcí pro tvorbu komunitního plánu – 
zastupitelé odevzdali  vyplněné dotazníky ke zpracování. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

103)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s požadavkem auditorky na zpracování vnitřní směrnice 
pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vytvořit návrh vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého 
rozsahu a předložit ho do zastupitelstva ke schválení.

104)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dalšími žádostmi o příspěvky na činnost spolků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a přesouvá tento bod do lednového zasedání 
zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o dotační výzvě na opravy veřejného  



            osvětlení od f. Elektroprojekt Hasoň.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a vyčká na další výzvu, která bude řešit i podzemní  

            rozvody elektřiny pro V.O.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s produkcí kina kina– kulturní akce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z ČNB.
- návrh schválit internetové bankovnictví u ČNB pro obecní účet vedený u této banky.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo založení internetového bankovnictví u 
ČNB.

105) Diskuse: 

106) Návrh na usnesení.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
30.11.2015.

Skončeno: 19:55 hod

Zapisovatel: p.Musilová Ověřovatelé: p.Novotný,p.Krahulec


