USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 29.2.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)program zastupitelstva obce dne 29.2.2016
2)přidělení částky 183.313,49 Kč z kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Žleby do fondu
rezerv.
3)Provedení veřejnosprávní kontroly zaměřené na efektivnost hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Žleby, f. Expirit za cenu 23.900,- Kč bez DPH.
4)výpůjčku části pozemků p.č. 303/1, 904, 906, 908 k.ú.Zehuby.
5)darovat část pozemku p.č. 906 k.ú.Zehuby, o výměře cca 12 m2, na základě darovací smlouvy,
bezúplatně Krajskému úřadu.
6)uzavření nájemní smlouvy s paní Jaroslavou R. v bytě čp.272 do 31.12.2016 s podmínkou
uhrazení poloviny dlužné částky při podpisu nájemní smlouvy.
7)záměr pronájmu kancelářských prostor v čp.429.
8)nákup tří kusů nových počítačů na obecní úřad.
9)příspěvek ve výši 2.000,-Kč skupině Rondo,z.s. Ronov nad Doubravou.
10)opravu místních komunikací v ul.Havlíčkova v ceně 20.785,68 Kč a v Kamenných Mostech v
ceně 69.021,12 Kč.
11)umístnit herní prvek odkoupený od Spartaku Žleby v prostoru MŠ Žleby.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)finanční příspěvek pro Diakonii, českobratrské církve evangelické se sídlem v Kolíně.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)Smluvní dodatek č.2 s f.Vodafone Czech Republic.
2)ukončení nájemní smlouvy v bytě čp.15 Žleby.
3)havarijní stav bytu v čp.15 Žleby.
4)soudní výpověď z bytu v čp.272 Žleby.
5)konání lukostřeleckých závodů v zámeckém parku Žleby ve dnech 2.4. a 3.4.2016.
6)urgenci připojení k distribuční síti ČEZ lokalita Sibiř II.
7)informace k zvýšení dopravních kontrol v k.ú. Obce Žleby.
8)osazení dopravní značky IP 22 u benzinové pumpy ve Žlebech.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)starostovi jednat s f.Vodafone Czech Republic ohledně článku č.II písm.c) délka nájmu a doplnit
o inflační doložku.
2)starostovi vyvěsit záměr pronájmu kancelářských prostor v čp.429.
3)starostovi a stavebnímu úřadu vyzvat stavebníky k připojení k distribuční síti (SIBIŘ II.)
4)starostovi zpracovat nabídku na opravu ul.Nábřežní.
5)stavební komisi provést místní šetření v ul.Nábřežní a K Budám.
6)starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu chodníku u hlavní silnice u čp.15.
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