
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 26.3.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce s tím, že bod č.7 bude přesunut do příštího 

zasedání zastupitelstva obce.
2) smlouvu se spol. IPI efekt, s.r.o. na zpracování zadávací dokumentace a organizaci 

výběrového řízení na dodavatele stavby modernizace ZŠ ve Žlebech, za cenu 2 x 10.000,-Kč 
bez DPH.

3) zakoupení nového programu KEO W pro zpracování účetnictví obcí za cenu 25.280,-Kč
4) žádost o převedení dlužných částek ve výši 48.673,50 Kč,-  na podrozvahový účet obce
5) žádost pana J. Kozohorského z Hostovlic  o umístění do domu s chráněnými byty.
6) záměr pronájmu pozemku p.č. 748  v k.ú. Zehuby, Stáji Arte Van, občanské sdružení se 

sídlem v Zehubech.
7) umístění vodní plochy do prostor lomu v Markovicích po ukončení těžby a začlenění do 

územního plánu obce.
8) travnatou plochu vedle parkoviště U Hráze poskytnout  účastníkům lukostřeleckých závodů 

dne 7.-8.4.2012 pro bezplatné parkování.
9) smlouvu se spol. TlapNet o bezplatného dodávce  internetového signálu jako  kompenzaci 

za pronajímané plochy k umístění vysílačů.
10) udělení souhlasu s užitím znaku obce firmě Aktiv 95 Opava ve vydávané  publikaci za 

předpokladu, že nebude požadována žádná finanční kompenzace ani příspěvek obce na 
vydání edice.

11) smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce Kutná Hora, K.P. Příbram
12) bezplatný pronájem  zasedací místnosti č.p. 67, Žleby,  panu Císařovi v měsících 7-8/2012, 

za účelem pořádání výstavy obrazů.
13) zápůjčku nádob od f. EKO-KOM.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) informaci pana Vojáčka o Tříkrálové sbírce
2) informaci o soutěži na dodavatele stavby "Rekonstrukce budovy čp. 348".
3) zprávu o činnosti a hospodaření DSO Mikroregion Čáslavsko.
4) zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
5) dopis Českého olympijského výboru.
6) poděkování Hasičského záchranného sboru Kutná Hora.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi jednat s Městskou Policií Čáslav o případné spolupráci
2) místostarostovi jednat se ZŠ o prázdninovém provozu
3) panu Novotnému jednat s panem Petrem Kocourkem o ceně pozemků k výkupu
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