
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016 od 18.00 hod na OÚ

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

Omluveni: p.Novotný, Bc.Novotná, p.Sedlačík

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

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2015.
2)Cenová nabídka na dodávku elektrické energie na roky 2016 – 2018.
3)Žádost o umístění do domu s chráněnými byty v čp.348 Žleby.
4)Informace k projektu dešťové kanalizace Sibiř II.
5)Informace k dalším připravovaným investičním akcím v obci.
6)Rozpočtová změna č.1/2016.
7)Různé:

a)Nabídka zpracování heraldického návrhu.
                       Doplněno před hlasováním o programu

b)Nabídka spol. D.A.S. – právní zastupování obce.
c)Smlouva s Povodím Labe s.p., oprava zámeckého jezu.
d)Smlouva o smlouvě budoucí s f.ČEZ Distribuce.
e)Kupní smlouva s paní Mgr.Dagmar K.
f)Dopis ze spolku Lunghta.
g)Informace z Ministerstva životního prostředí.
h)Urgence spolků o poskytnutí informací.
ch)Tříkrálová sbírka.

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

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016.

1)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2015.
a)úkol místostarostovi jednat s TJ Spartak Žleby o odkoupení zařízení dětského hřiště.
- návrh odkoupit za cenu 100.000,-Kč (původní cena cca 152 000 Kč,-)
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odkup vybavení dětského hřiště od TJ Spartak 
Žleby za cenu 100.000,-Kč.

b)úkol starostovi připravit Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně odkupu vrtu v Markovicích.
- návrh podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí na 
odkup vrtu v Markovicích.

c)úkol pro starostu jednat s Policií ČR o dopravní situaci v Kamenných Mostech a ve Žlebech 
(umístění retardéru). Na silnicích III. Třídy (Kamenné Mosty) nelze umisťovat retardér.
- další návrh- oslovit dopravní Policii ČR



PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo oslovit dopravní Policii ČR a začít v obci s 
častějšími kontrolami ryhlosti. 

d) úkol místostarostovi jednat s Národním památkovým úřadem Praha o prodloužení nájmu 
parkoviště na Hrázi do konce roku 2018.
Úkol nadále trvá.

e) úkol starostovi- jednat s ing. Petrem Miláčkem, Hostovlice o svážení bioodpadu. Předložena 
smlouva na svoz bioodpadu. 
- návrh podepsat smlouvu s  ing. Petrem Miláčkem, Hostovlice
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s ing. Petrem Miláčkem, 
Hostovlice o svážení biodpadu pomocí kontejnerů na dobu jednoho roku. Cena 500 Kč,-+ DPH/ 
kontejner.

2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na dodávku elektrické energie na roky 
2016 – 2018.
- návrh podepsat smlouvu od 1.3.2016 – 28.2.2018.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smlouvy s f. ČEZ Prodej od 1.3.2016 – 
28.2.2018 dle předložené nabídky.

3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o umístění do domu s chráněnými byty v čp.348, 
Žleby.
- žádost paní Hany Š., Čáslav
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní Hany Š., Čáslav o umístění do 
domu s chráněnými byty v čp.348, Žleby.

4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k projektu dešťové kanalizace Sibiř II.
- návrh zvětšení dimenze  drenáže stoky D2 na 200 mm.
PRO 8
Usnesení :Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo doprojektování drenáže na Sibiř II. stoka D2 v 
dimenzi 200 mm.

5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k dalším připravovaným investičním akcím v 
obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č.1/2016 viz. příloha.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č.1/2016.

7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přílohou  nařízení vlády č.37/2003 Sb. o navýšení odměn  
   zastupitelům od 1.1.2016.

  Navýšení 
  místostarostovi o   496,-Kč/měsíčně
  předsedové komisí o     74,-Kč/měsíčně
  člen zastupitelstva a komisí o     24,-Kč/ měsíčně



PRO 8
Usnesení :Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení odměn zastupitelům obce dle přílohy 
č.1 nařízení vlády č.37/2003 Sb. od 1.1.2016.

8)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou zpracování heraldického návrhu.
PROTI 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku na zpracování heraldického návrhu.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou společnosti D.A.S. – právní zastoupení 
obcí.
PROTI 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku společnosti D.A.S. – právní zastupování 
obce.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o užití komunikace pro stavbu- oprava
zámeckého jezu mezi obcí Žleby a Povodím Labe s.p.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu s Povodím  Labe s.p., pro  

            provedení opravy  zámeckého jezu.

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o smlouvě  budoucí s f. ČEZ Distribuce
na věcné břemeno k uložení kabelu na parcele p.č.774/57.
PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí s f.ČEZ 
Distribuce na věcné břemeno za uložení kabelu na parcele p.č.774/57 k.ú.Žleby.

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kupní smlouvou s paní Mgr. Dagmar K.
- návrh upravit smlouvu – článek II., kdy zahájením stavby rodinného domu bude  

             vybudování přípojek vody a elektrické energie.

PRO 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo upravení kupní smlouvy s paní 
Mgr. Dagmar K. - článek II., kde bude považováno  zahájením stavby vybudování přípojek  

            vody a elektrické energie.

f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem spolku Lunghta – "Vlajka pro Tibet".
PROTI 8
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo přípojení se k akci "Vlajka pro Tibet".

g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z Ministerstva životního prostředí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem přípravy vydání publikace a urguje  
            spolky o poskytnutí informací k vytisknutí publikace.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

ch) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Tříkrálovou sbírkou.
Bylo vybráno 17.992,-Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



9)Diskuse.

10)Návrh na usnesení.
PRO 8

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016.

Skončeno: 19.35 hod

Zapisovatel: p.Musilová Ověřovatelé: p.Fiala, p.Zavadil


