
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2017 od 18.00 hod na OÚ
Přítomni: p. Šindelář, ing. Kožený, Bc. Novotná, p. Zavadil, p. Sedlačík, p. Fiala, p. Just, p. Musil, p. 
Novotný, p. Krahulec
Omluven: p. Mikyska

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

Program:
1)Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017.
2)Schválení rozpočtu obce Žleby na rok 2018, včetně příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby.
3)Výsledek kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.
4)Žádost o příspěvek f. ANIMA Čáslav.
5)Žádost o příspěvek f. Rytmus Benešov.
6)Žádost man. Viktora a Ivany V.,  K Budám  441, Žleby, o prodej části pozemku p.č. 93/1, k.ú. Žleby.
7)Žádost man. Romana a Ludmily Z., Nábřežní  55, Žleby, o povolení domovní čistírny odpadních vod.
8)Návrh výše stočného na rok 2018 účtovaného obcí Žleby.
9)Smlouva o budoucí smlouvě o koupi části pozemku.
10)Různé:

a)Informace k výši vodného v roce 2018 účtovaného VHS Kutná Hora.
b)Žádosti zájmových organizací o finanční příspěvek
c)Rozpočtové opatření č.8/2017.
d)Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav.
e)Odměny členů zastupitelstva od 1.1.2018.
f)Rezignace člena zastupitelstva obce.
g)Návrh opravy cesty v Lipové aleji.
h)Cenová nabídka na dendrologický výzkum lip.
ch)Informace – mobilní rozhlas.
i)Umístění popelnic na sběr rostlinných olejů.
j)Informace o Rozsudku Okresního soudu Kutná Hora.
k)Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99174/01 o pronájmu software

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

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 
18.12.2017.

111) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017.
 
- paní ředitelce ZŠ a MŠ Žleby bylo uloženo nejpozději do 2.12.2017 vyvěsit na úřední desce školy
střednědobý rozpočtový výhled, návrh rozpočtu na rok 2018 a dodatečně zveřejnit účetní uzávěrku za
rok 2016, vše na úřední desce příspěvkové organizace.
-návrh dodatečně schválit účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby za rok 2016, včetně všech povinných příloh. 
PRO 10



Usnesení: Zastupitelstvo obce dodatečně schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby za rok 2016, včetně 
příloh.

- finančnímu výboru bylo uloženo provést veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Žleby.
Zpráva bude podána v samostatném bodě.

112)  Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  s návrhem  rozpočtu  obce  Žleby  na  rok  2018,  včetně
rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby na rok 2018.
a)Rozpočet obce Žleby na rok 2018
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  rozpočet  obce  Žleby  na  rok  2018,  včetně
rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby na rok 2018
dle zveřejněných příloh.

b)Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce Žleby na
roky 2018 – 2022.

113)  Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  s výsledkem  veřejnosprávní  kontroly  příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Žleby. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

114) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o příspěvek firmy ANIMA Čáslav o.p.s.
- výše individuální dotace na rok 2018 v žádosti činí 96.000,-Kč
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo individuální  dotaci  na rok 2018 firmě ANIMA
Čáslav o.p.s. ve výši 96.000,-Kč.

115)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek f. Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
Benešov.
- výše finančního příspěvku pro rok 2018 navrhují zastupitelé ve výši 4.000,-Kč, jako v roce 2017.
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  výši  finančního  příspěvku  f.  Rytmus  Střední
Čechy, o.p.s. Benešov na rok 2018 ve výši 4.000,-Kč.

116)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí manželů  Viktora a Ivany V. ,  K Budám 411, Žleby
ve věci prodeje části pozemku p.č. 93/1, k.ú. Žleby.
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi provést místní šetření a podat zprávu zastupitelům.

117)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí manželů Romana a Ludmily Z., Nábřežní  55, Žleby, 
o povolení výstavby domovní čistírny odpadních vod k domu č.p 8, Žleby.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost man. Romana a Ludmily Z., Nábřežní  55, 
Žleby, týkající se povolení vybudování domovní čistírny odpadních vod u čp. 8.



118) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem výše stočného ve Žlebech na rok 2018.
a) návrh výše stočného 47,58 Kč (cena včetně  DPH) na rok 2018.
PRO 9 ZDRŽEL: 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení stočného na rok 2018 na cenu 47,58 Kč včetně DPH.
Poznámka pana Novotného: obeslat vlastníky s extrémně nízkými hodnotami stočného.
Zastupitelstvo obce ukládá slečně Spěvákové na příští zasedání zastupitelstva obce připravit seznam
zákazníků s extrémně nízkým vyúčtováním hodnot stočného.

b)navýšení ceny při účtování nákladů za servisní služby při opravách a servisu kanalizace v  obci. Návrh
ve výši 300,-Kč/hod cena bez DPH). 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení ceny při účtování nákladů za servisní
služby a opravy způsobené majitelem kanalizační přípojky ve výši 300,-Kč/hod. (cena uvedena bez
DPH).

119)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o koupi části pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravy ve Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi části pozemku PK
396 mezi obcí Žleby a panem Zdeňkem V. v článku V. Smluvní strany budou vázány smlouvou  do
termínu do 30.9.2018, se smluvními pokutami 20.000,-Kč na každé straně.

120)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací k výši vodného v roce 2018 účtovaného  
VHS Kutná Hora.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenu vodného pro rok 2018 ve výši 50,08 Kč včetně DPH.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi příspěvkových organizací o finanční 
příspěvek na činnost na rok 2018.
Sokol Žleby 50.000,-Kč
Mažoretky 10.000,-Kč
ČSŽ 30.000,-Kč
Spartak 70.000,-Kč
Myslivci 20.000,-Kč
Hasiči Zehuby 25.000,-Kč
Hasiči Žleby 40.000,-Kč
Rybáři 25.000,-Kč
Vodáci 15.000,-Kč
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozdělení finančních příspěvků 
organizacím Žleby na rok 2018 vyplacené v prosinci 2017, dle seznamu.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 8/2017.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2017 viz.  
příloha.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ze Svazu postižených civilizačními chorobami 
o finanční příspěvek.
PROTI 10



Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Svazu postižených civilizačnímu chorobami 
Čáslav týkající se finančního příspěvku.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou výše měsíčních odměn zastupitelům obce  
od 1.1.2018.   
1)Uvolněný starosta- odměna dle nařízení vlády č. 318/2017  ze dne 11. září 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

2)Člen zastupitelstva:  1.000,-Kč/hrubého
Člen komise:  1.500,-Kč/hrubého
Předseda komise: 2.000,-Kč/hrubého
Neuvolněný starosta: 10.000,-Kč/hrubého
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměny členům zastupitelstva a komisí 
od 1.1.2018.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rezignací člena zastupitelstva obce k 31.12.2017, pana
Tomáše Mikysky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá místostarostovi   oslovit náhradníky na příští
zasedání zastupitelstva obce 12.2.2018.

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem a cenovou nabídkou na opravu cesty  
v Lipové aleji.
- návrh opravit povrch v aleji vyrovnáním povrchu, zadrcením kamenivem a úpravou povrchu  
zaválcováním drobné drti.  Předložena cenová nabídka ve výši za cenu 466.047,-Kč včetně  

              DPH od f. V & M Novotný, Ronov nad Doubravou.
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  opravu  cesty  v Lipové  aleji  za  cenu
466.047,-Kč včetně DPH od f.  V & M Novotný, Ronov nad Doubravou. Zastupitelstvo schválilo
nabídku v souladu s vnitřní  směrnicí  o zadávání zakázek malého rozsahu na základě jedné
nabídky  z důvodu dobrých  referencí  a  možnosti  využití  i  odtěženého materiálu  v majetku
obce Žleby.

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na dendrologický průzkum a 
vyhotovení projektu Obnovy lipové aleje Žleby, nutného pro podání žádosti o dotaci. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi pozvat na příští zasedání 
zastupitelstva obce Ing. Jakuba Zemana, zahradní architekt. 

ch)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o mobilním rozhlase a oznamuje  
občanům, že pokud mají zájem v budoucnu dostávat zprávy na mobilní telefony a  
do emailových schránek, nechť se dostaví na obecní úřad a zde podepíší souhlas pro  
zpracováním osobních dat (emailových adres a telefonních kontaktů).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

i)Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s umístěním 7 popelnic  na  sběr  jedlých,  rostlinných
přepálených (použitých)olejů na místech kontejnerů pro tříděný odpad.  Zastupitelstvo obce
bere na vědomí.



j)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací týkající se Rozsudku Okresního soudu Kutná
Hora ve věci opatrovnictví.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

k)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Dodatkem č. 1 ke smlouvě s ing. Snížkem týkající se 
pronájmu softwaru na účtování stočného.
- návrh navýšení ceny o 2.500,-Kč ročně
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě týkající se 
pronájmu softwaru na účtování stočného navýšení o 2.500,-Kč ročně.

121)Diskuze:
ing. Kožený:  Jak to vypadá se silnicí na Sibiři.
Starosta: Dodavatel přerušil práce z důvodu povětrnostních vlivů. Před zimní přestávkou byly povrchy 
upraveny a v nejnutnější míře jsou sjízdné.

p. Just: Zda by se mohl pokácet tis, který roste vedle stříbrného smrku na náměstí?
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pokácení tisu u stříbrného smrku na náměstí.

p. Záklasníková: Kdy bude opravena ul. Nábřežní
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit cenovou nabídku na opravu ulice Nábřežní.

p. Dvořáčková: Propadlá silnice v ul. Zámecká po kanalizaci.
Starosta: Ulici projdeme se stavební komisí a o postupu se dohodneme.

p. Novotný: Zda by se nemohla opravit spojovací ulička mezi ulicemi Komenského a Školní
Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi provést místní šetření.

122)Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.12.2017.

Skončeno: 20:05 hod

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


