
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016 od 18.00 hod. na OÚ.

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

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Bc.Novotná, p.Zavadil
Ověřovatelé: p.Musil, p.Just
Zapisovatel: p.Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016.
2)Cenová nabídka opravy povrchu parkoviště Na Hrázi.
3)Cenová nabídka opravy povrchů v ul. V Chalupách.
4)Cenová nabídka elektrických rozvodů veřejného osvětlení v Kamenných Mostech.
5)Nabídka financování investičních akcí obce bankovní institucí Sberbank CZ a.s.
6)Veřejná zakázka na opravu mostu V Chalupách.
7)Pronájem kancelářských prostor v MŠ Žleby.
8)Prodloužení nájemní smlouvy s f.Vodafon.
9)Zpráva stavební komise.
10)Žádost dětského lékaře ve Žlebech.
11)Různé:

a)Informace o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2015.
b)Připravovaná publikace o obci Žleby.
c)Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu.
d)Dodatek s firmou Vidoq.
e)Cenová nabídka na opravu ul.Nábřežní.
f)Žádost hasičů Zehuby.
g)Rozpočtové opatření č.2.
h)Havarijní oprava na čp.12.

12)Diskuze.
13)Návrh na usnesení.
14)Závěr.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 30.3.2016.

21)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016.

Úkol pro starostu - jednat s f.Vodafon.
Bude samostatný bod.

Úkol pro starostu - vyvěsit záměr pronájmu kancelářských prostor.
Bylo vyvěšeno.

Úkol pro starostu - vyzvat stavebníky k připojení k distribuční síti.
Bylo vyzváno.

Úkol pro starostu – zajistit nabídku na opravu ul. Nábřežní.
Bude řešeno v samostatném bodě.

Úkol pro stavební komisi provést místní šetření v ul. Nábřežní a K Budám.
Bude řešeno v samostatném bodě.



Úkol pro starostu - zajistit cenovou nabídku na opravu chodníku u hlavní silnice u čp.15.
Úkol nadále trvá.

22) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu povrchu parkoviště Na 
Hrázi.
Nabídka firmy f. Jar. Zoubek, Sadská,  za cenu 52.520,-Kč + DPH
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo opravu povrchu parkoviště Na Hrázi za cenu 
52.520,-Kč +  DPH od f. Jar. Zoubek, Sadská.

23)Zastupiteltvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou f. Jar. Zoubek, Sadská,  na opravu 
povrchů v ul.V Chalupách v ceně 95.790,-Kč + DPH.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo opravu povrchu v ul.V Chalupách za cenu 
95.790,-Kč + DPH od  f. Jar. Zoubek, Sadská.  
Zastupitelstvo obce dale souhlasí s přípravou o zažádání dotace na rekonstrukci ul.V Chalupách.

24)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou elektrického rozvodu veřejného 
osvětlení a osazení lamp veřejného osvětlení v Kamenných Mostech od f. Havel Elektro Čáslav,
v celkové ceně 1.1 mil. Kč.
- návrh uvolnit max. 400.000,- Kč + DPH na nákup a pokládku vodičů (pouze podzemní rozvod)
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění částky 400.000,-Kč + DPH na 
pokládku podzemního rozvodu veřejného osvětlení v Kamenných Mostech a zároveň schvaluje 
doplnění částky do rozpočtového opatření č.2.

25)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou financování investičních akcí obce bankovní 
institucí Sberbank CZ a.s.
- návrh jednat s bankovní institucí Sberbank CZ a.s.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo další jednání s bankovní institucí Sberbank CZ 
a.s. a ukládá místostarostovi jednat se Sberbank CZ a.s.

26)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s veřejnou zakázkou na opravu mostu V Chalupách.
a)návrh schválit příkazní smlouvu mezi Obcí Žleby a p.Vlkovou na dotační poradenství při projektu
opravy mostu.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání příkazní smlouvy mezi Obcí Žleby a
p.Miloslavou Vlkovou pro dotační  poradenství v ceně 25.000,-Kč v případě úspěchu, přiznání 
dotace  a zároveň schvaluje doplnění částky do rozpočtového opatření č.2.

b)Návrh vypsat výběrové řízení na opravu mostu .
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání výběrového řízení na opravu mostu V 
Chalupách a pověřuje starostu jeho realizací.

c)Návrh obeslat tři firmy: Jindřich Švarc, Komel Kutná Hora s.r.o., Stavební společnost KH 12 
s.r.o.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obeslat tři firmy: Jindřich Švarc, Komel Kutná 
Hora s.r.o., Stavební společnost KH 12 s.r.o.



27)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem pronájmu kancelářských prostor v MŠ Žleby s 
předchozím zveřejněním na úřední desce.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pronájem kancelářských prostor v MŠ Žleby
f. Helena Horová, insolvenční správce, v ceně 316 Kč/m2 + energie, na dobu neurčitou. 

28)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodloužením nájemní smlouvy s f.Vodafon CZ.
- návrh sepsat dodatek č.2 smlouvy na dobu 10 let za cenu 40.000,-Kč/rok.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č.2 o prodloužení nájemní smlouvy s 
f.Vodafon CZ na dobu 10 let za cenu 40.000,-Kč/rok (půdní prostory základní školy).

29)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou stavební komise.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

30)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí dětského lékaře ve Žlebech o příspěvek na  
nájemné ordinace ve výši cca 8.000 Kč.
- návrh přispět na nájem částkou 4.000,-Kč
PRO 7   PROTI 1   ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro dětského lékaře Mudr. Sýkoru ve Žlebech
na rok 2016 ve výši 4.000,-Kč a zároveň schvaluje doplnění částky do rozpočtového opatření č.2.

31)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o provedené kontrole hospodaření obce 
za rok 2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem na připravovanou publikaci 
o obci Žleby.
- návrh schválit Dodatek č.1 s novým termínem dodání hotového díla do 30.9.2016 a  

            závazek obce dodat veškeré podklady do 15.7.2016.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č.1 s novým termínem dodání 
hotového díla do 30.9.2016 a závazkem obce dodat veškeré podklady do 15.7.2016.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na vedoucího stavebního 
úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi vypsat výběrové řízení.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smluvním dodatkem  f. VIDOQ.
- návrh podepsat dodatek s f. VIDOQ - navýšení z 1700 Kč,- na cenu 2.100,-Kč měsíc+DPH

            Za vyšší cenu bude nepřetržitě ČOV Žleby, č.p. 507, připojena na pult centrální ochrany
            f. VIDOQ s výjezdem při narušení střeženého objektu. 

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání dodatku s f.VIDOQ  

            spočívající v navýšení na cenu 2.100,-Kč/měsíc + DPH.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu v ul. Nábřežní f. TES.
- návrh opravu za cenu 62.860,-Kč (cena bez DPH) firmou TES Čáslav.
PRO 10



Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo cenovou nabídku na opravu ulice 
Nábřežní od f. TES Čáslav ze cenu 62.860,-Kč + DPH.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí hasičů Zehuby.
- žádost o výměnu 4 oken v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost a pověřuje starostu předložit do Z.O. cenovou  
            nabídku na čtyři okena do zbrojnice a zároveň cenovou nabídku pro bytové domy č.p.465,  
            466, Žleby (druhá etapa).

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.2.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.2 viz. příloha.

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou  nabídkou havarijní opray na čp.12 –  
            oplechování úžlabí pro odvod dešťových vod. Nabídka Jiřího Buchla a Richarda Lédla  
            obsahuje kompletní dodávku a ohybání plechů, rozkrytí střechy, demontáž a montáž plechů, 
            včetně konečného zapravení, za cenu 18.000,-Kč

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo  obce jednohlasně schválilo opravit havarijní stav střechy na čp.12 
za cenu 18.000,-Kč.

32)Diskuze:

p.Mikyska: je dobré, že bude dodělána lokalita Sibiř II.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

p.Matějka: jaký bude záměr s čp.15
Zastupitelé prozatím budovu nechtějí prodat a uvažují o rekonstrukci.

p.Novotný: aby dům čp.15 nedopadl jako prodej ostatních obecních domů.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s f.AZ Stavební Heřmanův Městec o opravě čp.15, 
Žleby.

p.Smetanová: Ze srubu postaveného na Sibiři, v ulici Na Stráni, majitel vypouští vodu na svah.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

33)Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016 
a stanovuje příští termín veřejného zasedání na 9.5.2016 v Zehubech.

Skončeno: 20:10 hod

Zapsala: p.Musilová Ověřovatelé: p.Musil, p.Just


