USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 21.12.2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2015.
2)podpis smlouvy se Středočeským krajem na poskytnutí dotace ve výši 34.939,-Kč pro JSDH
Žleby.
3)prodej parcely p.č. 919 k.ú.Zehuby panu Viktoru Š., Kamenné Mosty.
4)podpis Smluvního dodatku s f.PCO VIDOQ, s.r.o. na bezpečnostní činnost v obci za cenu 1.700,Kč/měsíc + DPH.
5)vnitřní směrnici č.2 pro zadávání zakázek malého rozsahu.
6)žádost paní Daniely H., Starkoč 67 o umístění do domu s chráněnými byty čp.478,Žleby.
7)finanční příspěvek do tomboly ve výši 1.000,-Kč na Hasičský ples okrsku č.7, který se koná
29.1.2016.
8)cenovou nabídku na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci opěrné
zdi za obecním úřadem v ceně 39.400,-Kč včetně DPH od ing.Miloslava Bárty.
9)Rozpočtovou změnu č.6 pro rok 2015.
10)smlouvu se spol. CSSC,a.s. dotační poradenství pro dostavbu splaškové kanalizace v zástavbě
Sibiř II.
11)podání žádosti o dotaci do program I ROP pro vybudování chodníku v ul.V Chalupách.
12)dodatek č.20 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na zajištění odvozu separovaných odpadů.
13)smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na parcele p.č. 990/3 k.ú.Žleby, mezi obcí
Žleby a firmou ČEZ Distribuce,a.s.za cenu 1210 Kč,- vč. DPH.
14)Smluvní dodatek s f. ARIVA na dopravní obslužnost na rok 2016, za cenu 62 830,- Kč.
15)uzavření dodatku č.4 s Národním památkovým ústavem Praha o nájmu pozemku.
16)od 6.11.2015 účtování stočného za splaškovou kanalizaci ve Žlebech.
17)cenu stočného od 1.1.2016 ve výši 42,68 Kč včetně DPH/m3
18)podání žádosti o dotaci na opravu mostu v ul.V Chalupách do programu SFROM 2016.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)finanční příspěvek na chod a činnost organizace RYTMUS Benešov,o.p.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)žádost pana Michala D., Kostelec u Heřmanova Městce 68.
2)děkovný dopis z Městské nemocnice Čáslav a dopis týkající se vydání publikace o Karlu IV.
3)dostavbu dešťové kanalizace Sibiř II.
4)informace o kvalitě pitné vody ve Žlebech.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)místostarostovi jednat s TJ Spartak Žleby o odkoupení dětského hřiště.
2)starostovi připravit Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně odkupu vrtu s v Markovicích
3)starostovi jednat s Policií ČR o dopravní situaci v Kamenných Mostech a ve Žlebech ( umístění
retardérů).
4)místostarostovi jednat s Národním památkovým ústavem o prodloužení nájmu parkoviště Na
Hrázi do konce roku 2018.
5)starostovi jednat s p.Miláčkem, Hostovlice o svážení bioodpadu.

.........................................
Ing.Vl.Kožený
místostarosta

.............................................
Vladimír Šindelář
starosta obce

