
U S N E S N Í
zastupitelstva obce ze dne 14.9.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.9.2015.
2)Smlouvu o zpracování osobních údajů s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora
3)Dodatek č.1 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany v obci Vinaře a Vinice ze dne 27.9.2012.
4)Změnu ceny díla Kanalizace a ČOV Žleby.
5)Vzájemný zápočet s dodavateli kanalizace vůči přípojce k domu čp.183.
6)Záměr prodeje pozemku p.č.97/24, k.ú.Žleby.
7)Záměr prodeje částí pozemků p.č.93/1 a 989, k.ú.Žleby.
8)Nákup nadstavby účetního programu KEO o modul fakturace stočného za cenu 15.000,-Kč – 
20.000,-Kč (cena bez DPH).
9)Navýšení nájemného v obecních bytech o výši inflace 1,004% na rok 2016.
10)Položení vodovodní přípojky do obecního pozemku p.č.680, k.ú.Zehuby.
11)Smlouvu na zorganizování tradiční poutě v letech 2016 – 2017 s p.Václavem Šmídem za částku 
40.000,-Kč/rok s možností výpovědi po jednom roce v případě nespokojenosti s kvalitou.
12)Uzavření smlouvy o dílo s f. F.R.Z. agency s.r.o. na vydání 350 ks publikace o obci Žleby.
13)Rozpočtovou změnu č.4 pro rok 2015.
14)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.1011/6 k.ú.Žleby s ČEZ 
Distribuce,a.s.
15)Uzavření smlouvy na opravu a rekonstrukci dešťové kanalizace u čp.11,12, Žleby.
16)Umístění korespondenční adresy spolku Mysliveckého sdružení Žleby na OÚ Žleby.
17)Uvolnění příspěvků pro SPARTAK Žleby ve výši 50.000,- Kč na provozní  výdaje a 20.000,-Kč 
na družstvo minižáčků.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)Vstup do spolku “Karlovská místa”.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Informaci o připravované kolaudaci splaškové kanalizace a budoucím provozování.
2)Žádost o prodej parcely na stavbu rodinného domu a její zapsání do pořadníku.
3)Komunitní plánování sociálních služeb v obci.
4)Stížnost pana Kořínka související s kolaudačním rozhodnutím k užívání budovy čp.67 OÚ Žleby 
a stavu tarasu sousedícím s pozemkem p.č.195/1 k.ú.Žleby, včetně časového prodlení s odstraněním
závad.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)Starostovi zajistit dvě cenové nabídky na opravu komunikací v celé obci.
2)p.Novotnému jednat s p.Kocourkem ohledně místa na umístění kontejnerů.
3)Místostarostovi jednat s nájemníkem v obecním dome č.p.272
4)Starostovi sezvat kontrolní výbor.
5)Místostarostovi připravit na příští zasedání zastupitelstva obce informaci ohledně školkovného.

        ........................................ ..............................................
             Ing.Vl.Kožený        Vladimír Šindelář
              místostarosta starosta obce


