
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 3.9.2012

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.9.2012.

2)  
a) uzavření smlouvy č. 10048971 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na dotaci ve výši 4.265.095,64 Kč.

b) pověření starosty k podpisu smlouvy č.10048971.
c) přijetí dotace v celkové výši 76.771.721,64 Kč na kanalizaci a ČOV v obci.

d) pověření starosty k vyzvání  sdružení GASCO + EVT k plnění díla „ Kanalizace a ČOV 
v obci Žleby“

e) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 26/2011 s GASCO + EVT k plnění díla „ Kanalizace 
a ČOV v obci Žleby“

3) záměr prodeje pozemku p.č.194/2 o výměře 27 m2.
4) záměr prodeje pozemku p.č. 389/4 k.ú. Zehuby.

5) záměr prodeje pozemku p.č. 26/9 o výměře 36 m2 k.ú. Žleby.
6) smlouvu o bezúplatném pronájmu pozemku p.č. 952 k.ú. Žleby.

7) záměr směny pozemků p.č. 774/44 za část PK 759 k.ú. Žleby.
8) uzavření smlouvy mezi ing. V. Damaškem a Bc. Janem Damaškem a obcí Žleby na zajištění 

dotace z ústředních zdrojů na opravu a prevenci proti poškození živelnými událostmi za 
cenu 16.000,-Kč, za zpracování žádosti a odměnou 3% ze získané dotace.

9) prodloužení smlouvy na dopravní obslužnost do roku 2019.
10) rozpočtovou změnu č. III pro rok 2012.

11)
a) úpravu nájemného pro rok 2013.

b) odklad pro vystěhování man. Viktora a Jaroslavy R. do příštího zasedání zastupitelstva 
obce za podmínek, že do tohoto termínu zaplatí 10% z dlužné částky a běžné nájemné. 
Nebude-li částka uhrazena, potom bude podána žaloba na vystěhování, dojde-li k řádné 
úhradě, bude předložen závazný splátkový kalendář na doplacení zbylé dlužné částky.

12) smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Vinaře za smluvní cenu 
15.000,- Kč/rok.

13) dodatek č.1 k uzavřené smlouvě s Volksbank – k investičnímu úvěru KA 1108940 ze dne 
9.1.2012 a prodloužení zahájení čerpání do 31.12.2012.

14) smlouvu s f. ČEZ Distribuce o věcném břemeni na pozemek p.č.774/2 k.ú. Žleby za cenu 
1.200,-Kč,- včetně DPH.

15) záměr prodeje části pozemků p.č.167/29 a 167/7, k.ú. Žleby
16) částku 36.612,-Kč na dofinancování likvidace mimořádné události u sl. Navrátilové, zbylá 

část bude financována z pojistného plnění pojišťovny Kooperativa.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1) návrh zaplacení dluhu man. Viktora  a Jaroslavy R. do konce měsíce září a podání žaloby na  
vyklizení bytu.

2) smlouvu o dílo na vypracování energetického auditu v obci Žleby.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.6. a 8.8.2012.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi jednat s p. Konvalinkovou o vyčištění vpustí na mostě.
2) starostovi odepsat man. Viktorovi a Jaroslavě R.  

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


