
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.5.2019 od 18.00 hod v hasičské zbrojnici 
Zehuby čp.6 
 
 
Přítomni: pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Novotný, p. Musil, p. Šindelář, p. Fiala, p. Zavadil, p. 
Semerád, pí MVDr. Nová, pí Němcová 
Omluven: p. Bc. Rek Dis. 
 
Řídící zasedání: pí Mgr. Záklasníková 
Návrhová komise: p. Suchánek, pí Němcová, p. Zavadil 
Ověřovatelé: pí MVDr. Nová, p. Novotný 
Zapisovatel: p. Musilová 
 
Program: 
1) Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2019. 
2) Závěrečný účet 2018. 
3) Rozpočtová změna č. 3. 
4) Výběrové řízení na dětské hřiště v MŠ. 
5) Výběrové řízení na komunální techniku. 
6) Oprava lávky v parku. 
7) Cenová nabídka na střechu hasičárny v Zehubech. 
8) Různé. 

a) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí. 
b) Žádost ZŠ a MŠ o nákup spotřebičů do ŠJ. 
c) Oprava části střechy v MŠ. 
d) Aktualizace povodňové komise. 
e) Žádost o bezúplatný převod pozemku 906/2, k. ú. Zehuby. 
f) Děkovný dopis. 
g) Odměna od firmy EKO KOM. 
h) Informace – údržba obecních pozemků. 
ch) Žádost o prodej pozemku p. č. 148/1, k. ú. Žleby. 
i) Právní analýza – komunikace Sibiř II. 
j) Kůrovcová kalamita. 

9) Diskuze. 
10) Výpis usnesení. 
11) Závěr. 

 
Návrhová komise: p. Suchánek, pí Němcová, p. Zavadil 
PRO 9      ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí Němcová, p. 
Zavadil. 
 
Ověřovatele zápisu: pí MVDr. Nová, p. Novotný 
PRO 8   ZDRŽEL 2 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pí MVDr. Novou, p. Novotného. 
 
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.5.2019. 
 



69)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019. 
a) uložilo vyvěsit návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 na úřední desku  
Bylo vyvěšeno 
 
b) pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na okna v čp.272. 
Úkol nadále trvá. 
 
c) finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Žleby. 
Byla provedena kontrola dne 22. 5. 2019. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

1) návrh schválit účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby s tím, že kladný hospodářský výsledek bude 
rozdělen následovně, do fondu odměn 100.000,-Kč a do fondu rezerv 162.910,22 Kč. 

PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby s tím, že 
kladný hospodářský výsledek bude rozdělen následovně, do fondu odměn 100.000,-Kč a do 
fondu rezerv 162.910,22 Kč. 
2) návrh odměna pro pí ředitelku ZŠ a MŠ Žleby – výše odměny 20.000,-Kč. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu pí ředitelky ZŠ a MŠ Žleby ve 
výši 20.000,-Kč. 
 

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrem výběrové komise – studie Ke Mlýnu. 
- dle cenové výhodnosti doporučena nabídka od p. Ing. Bárty, Mosty a dopravní stavby, Horky za 
cenu Kč 57 500,- vč. DPH – cena zahrnuje projekt komunikace, chodníku a dešťové kanalizace 
Návrh zadat zpracování studie a následně projektové dokumentace p. Ing. Bártovi 
PRO 9          ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zadat zpracování studie a následné projektové dokumentace 
„Stavební parcely Ke Mlýnu“ panu Ing. Bártovi, Mosty a dopravní stavby, Horky za cenu Kč 57 500,- 
vč. DPH. 
 
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrem výběrové komise na Územní plán obce Žleby. 
- doporučena nabídka od Ing. Eduarda Žaluda za cenu Kč 275 880,- vč. DPH. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zadat zpracování Územního plánu obce Žleby 
panu Ing. Žaludovi za cenu Kč 275.880,- vč. DPH. 
 
f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s registrací Žlebského občasníku. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
g) pí starostce jednat o převodu pozemku p. č. 41/1, k. ú. Žleby 
Obec proplatí znalecký posudek a následně proběhne úplatný převod pozemku p. č. 41/1 a 41/2, k. ú. 
Žleby. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
h) pí starostce a p. místostarostovi Novotnému jednat s p. Jiřím M. a p. Milanem P. o části pozemku 
p. č. 155/11, k. ú. Žleby. 
Úkol nadále trvá. 
 



ch) pí starostce jednat s VHS o možnostech vodovodu v ul. Na Vranině. 
Proběhlo jednání s VHS, VHS zpracuje projektovou dokumentaci s tím, že hlavní vodovodní řad 
vybuduje VHS na své náklady. 
Návrh zafinancovat přípojky občanů k hlavnímu vodovodnímu řadu a povrch silnice z prostředků 
obce. 
PRO 9   ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zafinancování vodovodních přípojek občanům v ul. Na 
Vranině a povrch silnice z prostředků obce. 
 
i) pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na opravu střechy hasičárny 
Zehuby. 
Bude samostatný bod. 
 
70) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2018. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 
 
71) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovou změnou č. 3 pro rok 2019. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2019. 
 
72) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na dětské hřiště v MŠ  
a) návrh oslovit firmy Dřevoartikl, Herold, Dřímal Josef - Lumpino 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo oslovit firmy Dřevoartikl, Herold, Dřímal Josef – 
Lumpino na výběrové řízení na dětské hřiště v MŠ.   
 
b)výběrová komise ve složení pí Němcová, pí MVDr. Nová, p. Suchánek 
náhradníci pí Mgr. Záklasníková, p. Novotný 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výběrovou komisi ve složení pí Němcová, pí 
MVDr. Nová, p. Suchánek a náhradníky pí Mgr. Záklasníkovou, p. Novotného. 
 
73) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na komunální techniku. 
a) návrh vypsat výběrové řízení a oslovit tyto firmy Gregor a syn s.r.o., Vobosystém s.r.o., BELARUS 
traktor.cz s.r.o., Agrometall s.r.o. a zveřejnit výzvu na profilu zadavatele. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsat výběrové řízení a oslovit firmy Gregor a 
syn s.r.o., Vobosystém s.r.o., BELARUS traktor.cz s.r.o., Agrometall s.r.o. a zveřejnit výzvu na profilu 
zadavatele. 
 
b)komisi pro předváděcí jízdy ve složení p. Novotný, p. Suchánek, p. Musil, p. Semerád, p. Fiala, p. 
Zavadil, p. Šindelář. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro předváděcí jízdy p. Novotný, p. 
Suchánek, p. Musil, p. Semerád, p. Fiala, p. Zavadil, p. Šindelář. 
 
c)komisi pro otevírání obálek p. Semerád, p. Suchánek, p. Novotný 



náhradníci p. Zavadil, p. Fiala 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi pro otevírání obálek p. Semerád, p. 
Suchánek, p. Novotný a náhradníky p. Zavadila, p. Fialu. 
 
74) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem lávky v parku. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku na opravu lávky a ukládá p. místostarostovi Suchánkovi 
jednat s Povodím Labe. 
 
75) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na střechu hasičárny v Zehubech. 
- cenová nabídka od f. Střechy Nerad – 272.364,-Kč s DPH 
PRO 9            ZDRŽEL 1 (p. Suchánek) 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na opravu střechy hasičárna Zehuby od f. 
Střechy Nerad za cenu 272.364,-Kč s DPH. 
 
76) Různé: 
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek na Linku bezpečí – 7.500,-Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá pí starostce prověřit Linku bezpečí. 
 
b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ZŠ a MŠ Žleby o koupi spotřebičů do ŠJ Žleby. 
-3 ks myček na nádobí (10.990,-Kč/ks) 
- mrazák šuplíkový (9.270,-Kč) 
- výdejní elektrický vozík (30.855,-Kč) 
Celková částka 73.095,-Kč 
- návrh pořídit spotřebiče ve výši 73.095,-Kč z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby, v případě potřeby bude 
financováno z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby. 
PRO 9           ZDRŽEL 1 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup spotřebičů ve výši 73.095,-Kč z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby, 
v případě potřeby bude financováno z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby. 
 
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanovením komise na výběrové řízení na opravu části 
střechy v MŠ. 
- p. Suchánek, pí Němcová, pí MVDr. Nová 
Náhradníci p. Novotný, pí Mgr. Záklasníková 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo komisi na výběrové řízení oprava části střechy 
MŠ ve složení p. Suchánek, pí Němcová, pí MVDr. Nová, náhradníci p. Novotný, pí Mgr. Záklasníková. 
 
d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktualizací povodňové komise. 
Předseda pí Mgr. Záklasníková 
Místopředseda p. Novotný, p. Suchánek 
Členové p. Fiala, p. Moravec, p. Smítka 
Zapisovatel p. Musilová 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení povodňové komise. 
 
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 906/2, k. ú. Žleby 
– 34 m2 na f. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 



PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 906/2, k. ú. 
Žleby – 34 m2 firmě Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 
 
f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem od manželů Němečkových. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odměnou od f. EKO-KOM – Kč 34.041,50 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s údržbou obecních pozemků. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
ch) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pana Václava M. Žleby o prodej pozemku p. č. 
148/1, k. ú. Žleby – 142 m2. 
- návrh zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 148/1, k. ú. Žleby – 142 m2 za cenu 30,-Kč/m2. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 148/1, k. ú. Žleby – 
142 m2 za cenu 30,-Kč/m2. 
 
i) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s právní analýzou – komunikace Sibiř II. 
Zastupitelstvo obce ukládá p. Suchánkovi, p. Novotnému a p. Šindelářovi jednat s f. Konstrukce a 
dopravní stavby Zbraslavice. 
 
j)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kůrovcovou kalamitou. 
- návrh vyzvat občany, aby se přihlásili na OÚ ohledně zájmu o samotěžbu v k. ú. Zehuby za cenu 50,-
Kč/m3. 
PRO 10 
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyzvat občany, aby se přihlásili na OÚ, kdo má 
zájem o samotěžbu napadených stromů kůrovcem v k. ú. Zehuby za cenu 50,-Kč/m3. 
 
77)Diskuze: 
p. Novotný: informace o zájemcích o sekání trávy u kamenného mostu v Kamenných Mostech. 
 
p. Fiala: informace- hasiči Žleby jako první vyjížděli k požáru u manželů Němečkových. 
 
p. Suchánek: poděkování hasičům Žleby – za zásah u dopravní nehody 
 
p. Novotný D.: ulice Za Šumavou – velký provoz aut – udělat slepou ulici 
 
p. Moravec: poděkování za finanční podporu. 
       přivítání nových zastupitelů v Zehubech 
       nové prvky do dětského hřiště 
       jaké jsou novinky ohledně vodovodu 
 
 
78)Výpis usnesení ze dne 27. 5. 2019. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 



 
 
Skončeno:20.15 hod 
 
Zapsala : p. Musilová     Ověřovatelé: p. Novotný, pí MVDr. Nová 
 
 
 
 
 
 
 
  


