
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 17.2.2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) účetní uzávěrku příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby za rok 2009 a schodek ve výši 98.744,-Kč 
dorovnat z rozpočtu obce.

2) podpis dodatků smluv s f. AVE CZ pro odvoz separovaneho a komunálního odpadu pro rok 
2010.

3) ing. Kopeckého stavebním dozorem na akci zateplení MŠ Žleby s odměnou ve výši 1.6% 
ceny díla bez DPH.

4) vypsání soutěže na dodavatele zateplení MŠ, oslovit f. AZ Heřmanův Městec, Realitní 
Čáslav, Prima K. Hora, Rupol Ronov nad Doubravou, Tomáš Kulka.

5) Komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Václav Podhorský, Ing. Miroslav Kopecký, Vladimír Šindelář,
Náhradníci: Miloslava Poštová, Just Oldřich, Fiala Zdeněk
Hodnotící komisi ve složení:
ing. Kopecký, p. Poštová, p. Šindelář, ing. Podhorský, p. Lanc
náhradníci: p. Marousek, p. Pazderka, p. Sedlačík, p. Just, p. Fiala

6) vyvěšení záměru prodeje pozemku st. 138/2 k.ú. Žleby.
7) ruší žádost p. Michala Vajgla v bodě č. 2 /2009 z 19.1.2009 a schvaluje prodej pozemku p.č. 

774/48 manželům  Strakovým.
8) pronájem parkoviště Na Hrázi za cenu 65.000,-Kč.
9) f. Šmíd k provozování pouti v roce 2010 za cenu 35.000,-Kč, s max. využitím plochy.

10) připomínky k jízdními řádu ČD.
11) žádost p. Štilipcové o umístění do domu s chráněnými byty.
12) žádost p. Richterové o umístění do domu s chráněnými byty.
13) podpis dodatku smlouvy s f. OTIS - výtahy- za stejných podmínek.
14) výsadbu lesa a tím změnu územního rozhodnutí u obalovny Markovice.
15) dohodu s p. Justem na údržbu veřejného osvětlení a rozhlasu ve výši 50 hod. měs. za 90,-

Kč/hod.  od 1.1.2010 na dobu neurčitou.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) prominutí poplatku za komunální odpad u čp. 48 Kamenné Mosty na rok 2010.
2) prominutí polatku za odvoz komunálního odpadu u čp. 29 Kamenné Mosty na rok 2010.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.1.2010.
2) nabídku f. AVE na odvoz BIO odpadu.
3) připomínky k jízdním řádům ČD.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi vyhlásit občanům možnost připomínkování k jízdním řádům ČD.
2) místostarostovi zjistit hygienickou normu pitné vody na VHS.

Vladimír Šindelář v.r. Ing. Vlastimil Kožený v.r.
starosta obce místostarosta obce


