USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 30.11.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)Program zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2015.
2)Uzavření nájemní smlouvy s p.Kocourkem a paní Kocorkovou, výše nájemného 600,- Kč/rok.
3)Uzavření smlouvy na vybudování hloubkového vrtu v Markovicích za cenu 71.317,40 Kč v
případě zdárného nalezení vody a 32.307,-Kč v případě neúspěšného průzkumu firmou Vodní
zdroje Ekomonitor spol.s.r.o. Chrudim.
4)Snížení nájmu firmě Vodafonne o 10.000,-Kč na částku 40 000 Kč/rok.
5)Rozpočet obce Žleby na rok 2016.
6)Připojení k souhlasu zřizovatelů a škol za účelem akčního plánu rozvoje vzdělávání.
7)Spolupráci při vybudování mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo 4.
8)Dodatečně vypovězení smlouvy s firmou Route CVS s.r.o. z důvodu neplnění.
9)Dodatečně uzavření smlouvy na provedení stavebních prací "Pokládka silničních směsí –
Kamenné Mosty" dle cenové nabídky ze dne 12.10.2015 za částku 282.946,-Kč včetně DPH.
10)Rozpočtovou změnu č.5 pro rok 2015.
11)Nákup Vibrační desky Bomag BVP 1845, včetně zkrápění za cenu 34.180,-Kč + DPH.
12)Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce místní komunikace v ul.Ke
Mlýnu ve Žlebech za částku 35.600,-Kč včetně DPH.
13)Zřízení elektronického bankovnictví pro účet vedený u ČNB.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)Nabídku na vypracování Strategického rozvojového plánu obce Žleby a přesouvá tento bod do
lednového zasedání zastupitelstva obce.
2)Nabídku advokátní kanceláře Čech a partneři.
3)Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Žleby za rok 2015.
4)Dodatečné žádosti o příspěvky zájmových organizací na rok 2016, které byly předloženy po
zveřejnění rozpočtu obce.K předmětným žádostem se zastupitelstvo obce vrátí na svém lednovém
zasedání 2016.
5)Nabídku f. Elektroprojekt Hasoň na realizaci veřejného osvětlení.
6)Žádost o projednání konání kulturní akce- putovního kina
7)Dotazníkovou akci na tvorbu komunitního plánu – odevzdání vyplněných dotazníků.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)Starostovi zajistit nabídku projekních prací pro opravu tarasu za obecním úřadem.
2)Starostovi zpracovat vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
3)Místostarostovi nadále jednat s TJ Spartak Žleby o odkupu dětského hřiště.
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Ing.Vl.Kožený
místostarosta
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Vladimír Šindelář
starosta obce

