
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 9.5.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)Program zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2016.
2)Účetní závěrku obce Žleby za rok 2015.
3)Zrušení stávajícího výběrového řízení na opravu dřevěného povrchu mostu ve Žlebech a následně
jeho zopakování s vyzváním firem : TES s.r.o. Čáslav, Stavební společnost KH 12 Kutná Hora, 
GASCO spol. s r.o.Pardubice.
4)Složení výběrové komise: ing.Kopecký, p.Poštová, p.Krahulec, p.Šindelář, p.Just.
5)Cenovou nabídku na plastová okna do domu čp.465,466 za cenu 217.600,-Kč bez DPH od firmy 
Plastová okna Heřmanův Městec.
6)Cenovou nabídku na plastová okna pro hasičskou zbrojnici v Zehubech za cenu 23.768,-Kč bez 
DPH od firmy Plastová okna Heřmanův Městec.
7)Smlouvu na pokládku kabelového rozvodu veřejného osvětlení v Kamenných Mostech od f. 
Havlíček Čáslav za cenu 399.280,-Kč bez DPH.
8)Smlouvu o věcném břemeni v k.ú.Žleby s f. ČEZ Distribuce .
9)Záměr pronájmu části pozemku p.č.1010 k.ú.Žleby.
10)Záměr pronájmu části pozemku p.č.st. 206/1 k.ú.Žleby.
11)Poplatek na rok 2016 ve výši 7.232,-Kč Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Čáslavsko.
12)Cenovou nabídku na betonové oplocení místa na kontejnery v ul.Havlíčkova od f. Kulka 
Betonové ploty za cenu 22.409,-Kč s DPH.
13)Výběrové řízení na dodavatele stavby dešťové a splaškové kanalizace Sibiř II., s výzvou 
firmám: Unimont J.C.K. Ledeč n/S., Vl.Novotný Ronov n/D., TES s.r.o. Čáslav, Konstrukce a 
dopravní stavby Zbraslavice, Stavební společnost KH 12 Kutná Hora.
14)Složení výběrové komise: ing.Kopecký, p.Poštová, p.Šindelář, p.Krahulec, ing.Tošovský.
15) ing.Tošovského k organizaci a provedení výběrového řízení v ceně 28.000,-Kč.
16)bezúplatný převod nepotřebného materiálu od Ministerstva obrany ČR.
17)záměr prodeje části pozemku p.č. PK 577, PK 578/2, k.ú. Žleby.
18)Rozpočtové opatření č.3/2016.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2015.
2)Audit v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby (veřejnosprávní kontrola).
3)Úvěrovou nabídku od Sberbank CZ.
4)Smlouvu na provedení stavebního dozoru při opravě dřevěného povrchu mostu ve Žlebech a 
přesouvá tento bod do příštího zasedání zastupitelstva obce.
5)Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve dnech 26.5., 27.5., 28.5.2016.
6)žádost o úpravu chodníku v ul.Na Vranině.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)p.Musilové vyvěsit návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2015 na úřední desku
2)Finančnímu výboru navrhnout opravná opatření v ZŠ a MŠ Žleby.
3)Místostarostovi zajistit třetí úvěrovou nabídku  na financování investičních akcí od ČSOB.
4)Bc.Novotné zjistit zájem o umístění kontejneru na BIO v Zehubech a Kamenných Mostech.
5)Stavební komisi prošetřit stav chodníku v ul Na Vranině.



6)Starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu části hřbitovní zdi v Zehubech a vysazení akátů.
7) p.Mikyskovi a p.Justovi zjistit stav světel v Zehubech a připravit cenovou nabídku na opravu.

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


