
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2018 od 18.00 hod v Zehubech č.p.6

Přítomni: p. Šindelář, Ing. Kožený, Bc. Novotná, p. Just, p. Zavadil, p. Krahulec, p. Novotný, Ing. Kožený 
R., Ph.D., p. Musil, p. Fiala

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

Program:
1)Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.4.2018.
2)Protokol o kontrole hospodaření obce Žleby za rok 2017.
3)Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce Žleby a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.
4)Nákup pozemku p.č. 396/1, k.ú. Žleby.
5)Revitalizace zahrady MŠ, schválení realizačních smluv.
a)Zemní práce, úprava pláně a podkladové plochy.
b)Pokládka dopadové plochy.
6)Zpráva stavební komise z místního šetření.
a)Oprava ulice Nábřežní.
b)Oprava zdi v Chalupách.
c)Oprava chodníku na Sibiři.
7)Žádost o umístění do domu s chráněnými byty.
8)Rozpočtové opatření č.3 na rok 2018.
9)Pronájem pozemku p.č.  41/1, k.ú.  Žleby od Státního pozemkového úřadu v Praze.
10)Opravy místních komunikací v Kamenných Mostech a Zehubech.
11)Různé:

a)Oslavy 100. výročí založení Československa.
b)Úprava vjezdu u č.p. 340, smlouva s f. Habau
c)Darovací smlouva s ZOD Potěhy.
d)Smlouva o pověřenci GDPR.
e)Valná hromada VHS Kutná Hora.
f)Zpráva ze ZŠ a MŠ Žleby - BOZP.

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

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2018. 

44)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.4.2018.
- starostovi, místostarostovi a p. Krahulcovi posoudit stav v ul. V Chalupách.
Obec zhotoví podezdívku a majitelé si udělají plot – cenová nabídka od p. Potměšila ve výši 104.260,-
Kč,- (kompletní dílo).
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  návrh  rekonstrukce  podezdívky  v ulici
V Chalupách u domu č.p. 87. Obec uhradí vyzdění podezdívky v ceně 88 590 Kč. Sloupky, oplocení  a
zámečnické práce uhradí majitelka budovy č.p. 87 přímo panu Potměšilovi v ceně 15 670 Kč,- (viz.
položkový stavení rozpočet - příloha smlouvy o dílo). 



- starostovi, místostarostovi a panu Krahulcovi provést místní šetření v ul. Nábřežní s cílem posouzení
varianty pro rekonstrukci povrchu.
Komise doporučila variantu v ceně 539 914 Kč,- (cena bez DPH).
Návrh, aby starosta vypsal zakázku malého rozsahu podle vnitřní směrnice.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo variantu opravy a pověřuje starostu vypsáním
zakázky malého rozsahu na rekonstrukci povrchu v ul. Nábřežní.

- starostovi zjistit vizuální podobu maringotky.
Bylo posouzeno – dobrý vzhled, maringotka bude umístěna na travnaté ploše na krátkodobý 
pronájem.

-  starostovi  jednat  s ZOD Potěhy ohledně  obnovení  polní  cesty  z  „horecké“ silnice  k bažantnici  a
možné další cesty podél lipové aleje k bažantnici.
Kontrolou nové digitalizované katastrální mapy bylo zjištěno, že žádná jiná cesta do bažantnice nikdy
nevedla a jediným přístupem je ostatní komunikace uprostřed lipové aleje, parcelních čísel 964/1,
964/2, katastrální území Žleby. 

- starostovi, místostarostovi a panu Krahulcovi provést místní šetření u domu p. Jiřího P. a posoudit 
stav chodníku.
Bylo provedeno místní šetření a požádali jsme o předložení cenové nabídky pana Novotného.

- starostovi kontaktovat pana kastelána ohledně opravy zdi u zahrady MŠ.
Písemně vyzváno, kastelán řeší opravu s nadřízeným orgánem NPÚ.

45)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Protokolem o kontrole hospodaření obce Žleby za rok 2017.
- návrh schválit účetní závěrku za rok 2017
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku obce Žleby za rok 2017.

46)Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  s návrhem  závěrečného  účtu  obce  Žleby  a  příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Žleby.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce Žleby a příspěvkové org. ZŠ a
MŠ Žleby. Zastupitelstvo obce ukládá paní Musilové vyvěsit návrh závěrečného účtu obce Žleby a
příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby na úřední desku po dobu zákonné lhůty.

47)Zastupitelstvo  obce  bylo  seznámeno  s podklady  k nákupu   pozemku  p.č.  396/1  k.ú.  Žleby  a
smlouvou s panem Zdeňkem V. Žleby na pozemek o výměře 3648 m2 za cenu kupní ve výši 364.800,-
Kč. Dále obec uhradí poplatek + 1.000,-Kč vklad do katastru a daň z nabytí nemovitosti.
PRO 10
Usnesení:  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup pozemku p.č. 396/1 od pana Zdeňkem V.,
k.ú.  Žleby,  o  výměře  3648  m2,  za  cenu  364.800,-Kč  +  uhrazení  1.000,-  Kč  vklad  do  katastru
nemovitosti a daně z nabytí nemovitosti podle předložené smlouvy.

48)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvami pro revitalizaci zahrady v mateřské škole dvou 
dodavatelů. 
a)zemní práce, úprava pláně, podkladové plochy, opravu dešťového svodu a chodníku.



- za cenu 209.200,-Kč (cena včetně DPH) od pana Víznera, IČ: 74334654, Licoměřice 13, 538 43 
Lipovec.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu v ceně 209.200,-Kč (cena včetně DPH)
s panem Víznerem, Licoměřice 13, Lipovec (zemní práce, úprava pláně, podkladové plochy, opravu
dešťového svodu a chodníku, rozpočet bude přílohou smlouvy). 

b)Pokládka pastové dopadové plochy.
- za cenu 162.878,10 Kč (cena včetně DPH) od f. 4 SOFT, s.r.o. Tanvald, IČ: 287 03 324 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu na pokládku dopadové plochy za cenu
162.878,10 Kč,- včetně DPH od f. 4SOFT, s.r.o. Tanvald.

49)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o umístění do domu s chráněnými byty.
a)žádost paní Jaroslavy N. Krchleby, žádost o byt v čp. 478
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní Jaroslavy N. Krchleby o umístění do 
domu s chráněnými byty čp. 478 a zařazuje ji do pořadníku.

b)žádost paní Jitky M., Žleby, žádost o byt v čp. 348
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní Jitky M. Žleby o umístění do domu 
s chráněnými byty čp. 348 a zařazuje ji do pořadníku. 

50)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatření č.3 na rok 2018.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3, na rok 2018.

51)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami  pronájmu pozemku p.č. 41/1, k.ú. Žleby od 
Státního pozemkového úřadu Praha.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pronájmem pozemku p.č. 41/1,  k.ú. Žleby, od 
Státního pozemkového úřadu Praha.

52)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem oprav místních komunikací v Kamenných Mostech 
a Zehubech.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit cenové nabídky na opravu místních komunikací 
v Kamenných Mostech a v Zehubech.

53)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oslavy 100. výročí založení Československa.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá místostarostovi jednat se starostkou Sokola.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtem k úpravě vjezdu č.p. 340, ul. Ke Mlýnu.
- návrh za cenu 39.800,-Kč (cena bez DPH) od f. HABAU.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo stavební úpravy vjezdu u č.p. 340 od  f.
HABAU v ul. Ke Mlýnu za cenu 39.800,-Kč (cena bez DPH).



c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Darovací smlouvou od ZOD Potěhy,
- dar ve výši 4.000,-Kč pro Základní a Mateřskou školu Žleby. 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce Žleby jednohlasně schválilo přijetí daru a Darovací smlouvu 
mezi ZOD Potěhy a příspěvkovou organizací Základní a Mateřská škola Žleby, na dar ve výši 
4.000,-Kč. 

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o pověřenci GDPR. Pověřencem bude  
Svazek obcí Mikroregion Čáslavsko, zastoupený paní Marií Francovou, Třebonín, na dvacet  
čtyři měsíců za cenu 15.104,-Kč.
PRO 10

Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o pověřenci pro GDPR 
s Miroregionem Čáslavsko, zastoupeným Marií Francovou na dobu dvou let, za cenu 15.104,-
Kč.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termínem konání Valné hromady VHS Kutná Hora 
dne 18.6.2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou ze ZŠ a MŠ Žleby – BOZP.
              Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi oslovit pana Rodu, Potměšila, Telváka  
              Bártu, Slavíka a Bláhu na opravy v ZŠ a MŠ Žleby. 

54)Diskuze:
Ing. Kožený: objednat alespoň pět laviček jako jsou v Lipové aleji.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi vytipovat místa ve Žlebech na umístění 
laviček. 

Ing. Kožený R., Ph.D.: jak je to s retardéry
Starosta: Retardéry jsou objednány a v měsíci červnu budou namontovány.

Bc. Novotná: BIO kontejner – jsou tam větve
Starosta: Větve do kontejneru nepatří, je třeba osvěta.

p. Knapp: Informace o oslavách 100. výročí založení Československa v Zehubech
Návrh vysadit lípu na obecním pozemku v Zehubech u hřbitova,  p.č. 782, k.ú. Zehuby.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vysazení památeční lípy na obecním pozemku 
p.č. 782, k.ú. Zehuby

Bc. Novotná: Bylo by dobré umístit historickou tabuli v Zehubech
ZO bere na vědomí

p. Knapp: Bylo by dobré opravit kapličku v Kamenných Mostech
ZO bere na vědomí



p. Fendrych:  Kdy dostanou hasiči Zehuby částku 10.000,-Kč na dětské hřiště
Starosta: Po předložení cenové nabídky na herní prvky bude možno prostředky vyčerpat.

p. Moravec: Poděkování obci Žleby a všem zastupitelům

p. Moravec: Sekání trávy v obci Zehuby
Návrh záměr nákupu traktůrku pro SDH Zehuby na sečení trávy.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr nákupu traktůrku na sečení pro SDH 
Zehuby.

55)Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.5.2018.

Skončeno:19:45 hod

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


