
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 15.12.2010

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) jednací řád zastupitelstva obce Žleby, dle návrhu.
2) finanční dar Městské nemocnici Čáslav ve výši 20.000,-Kč.
3) smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k zřízení plynové přípojky pro č.p. 

464 ve Žlebech, ul. V Chalupách.
4) setrvání obce Žleby v dobrovolném svazku obcí "Mikroregion Čáslavsko".
5) pronájem pozemků na konání poutě v roce 2011 panu Šmídovi Václavovi, za cenu 30.000,-

Kč.
6) podání návrhu na Okresní soud Kutná Hora k projednání dědictví po paní Marii Kestnerové, 

čp.5 Žleby.
7) vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011
8) další dodávky energií od současných dodavatelů.
9) zrušení nabyvatele Jany Šoltové v bodu č.2/2009 ze dne 19.1.2009 a schvaluje prodej 

pozemku p.č.774/41 v k.ú.Žleby paní Monice Štefcové za stávajících podmínek.
10) členy finančního výboru p. Novotného J. a p. Fialu Zd.
11) členy kontrolního výboru p. Justa O. a p. Fialu V.
12) člena stavební komise pí Poštovou M.
13) člena bytové komise pí Merhautovou R.
14) III.rozpočtové opatření obce pro rok 2010.
15) smlouvu s panem Lebduškou na zimní údržbu v ceně 450,-Kč + DPH  za 1 Mth 

(cena vč. DPH 540 kč,- /1 Mth)
16) obecně závaznou vyhlášku č.2/2010 o poplatku za odvoz komunálního odpadu.
17) obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o místním poplatku.
18) příspěvek žákům ZŠ Žleby na učební pomůcky ve výši 2.000,-Kč na žáka 1. ročníku a 1.000,-

Kč na ostatní žáky na jeden rok.
19) darovací smlouvu mezi Hasičským záchranným sborem a obcí Žleby.
20) podání žádosti o dotaci do krajského dotačního programu FROM na r. 2011 pro výstavbu 

dětského hřiště ve Žlebech a zároveň schvaluje spolufinancování uvedené akce.
21) prodloužení nájemní smlouvy panu Stýblovi J., čp. 348, o 6 měsíců do 30.6. 2011.
22) záměr pronájmu části budovy čp. 429.
23) čas konání zastupitelstev obce: v zimním období od 17.00 hod. a v letním období od 18.00 

hod. vždy v pondělí.
24) zajištění označení ulic tabulemi v nezbytně nutném rozsahu a s ohledem na rozpočet obce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) 1)finanční příspěvek pro Domov sv. Josefa v Žírči.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) informace o provedeném dílčím auditu hospodaření obce za rok 2010.
2) bagrováním nánosů v toku řeky Hostačovky, v Kamenných Mostech.
3) konání mimořádné valné hromady VHS Vrchlice – Maleč, Kutná Hora.
4) úřední hodiny místostarosty: pondělí  od 7.00 - 8.30 hod.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) stavební komisi provést místní šetření ve věci žádosti p. Bukó.
2) finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby.
3) ředitelce ZŠ a MŠ provést průzkum zájmu o docházku do ZŠ Žleby v okolních obcích. 

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


