
U S N E S N Í
zastupitelstva obce ze dne 27.6.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2016.
2)Závěrečný účet obce Žleby za rok 2015 bez výhrad, včetně účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Žleby, viz. 
příloha.
3)jednání o úvěru ve výši 5.000.000,-Kč se třemi bankami, s tím, aby bylo možné v září uzavřít 
smlouvu o přijetí úvěru.
4)firmu Stavební společnost KH 12 s.r.o., Kutná Hora, na opravu dřevěného povrchu mostu ve 
Žlebech za cenu 1.992.937,60 Kč.
5)přijetí dotace ve výši 499.000,-Kč na opravu dřevěného povrchu mostu ve Žlebech.
6)podpis smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zmíněnou dotaci.
7)dofinancování akce oprava dřevěného povrchu mostu z vlastních zdrojů do ceny od dodavatele.
8)smlouvu ing. M. Kopeckým o stavebním dozoru k opravě dřevěného povrchu mostu 
9)zrušení výběrového řízení na kanalizaci zástavbové zóny Sibiř II.
10)vypsání nové soutěže na kanalizace zástavbové zóny Sibiř II.
11)Smlouvu na věcné břemeno mezi Obcí Žleby a ČEZ Distribuce za účelem  umístění podzemního
vedení VN na pozemcích p.č. PK788/3, PK 788/1, 774/18, 788/123 (podzemní vedení VN) 
k.ú.Žleby.
12)Smlouvu na věcné břemeno mezi Obcí Žleby a ČEZ Distribuce za účelem umístění podzemního 
vedení NN na pozemcích p.č. 774/18, 774/28, 788/25, 788/47, PK 784/9, PK 969/2, PK 788/33, k.ú.
Žleby.
13)nabídku na opravu hřbitovní zdi v Zehubech  za částku 66.167,- Kč
14) podpis veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb. spol. ANIMA 
Čáslav, o.p.s. v částce 75.000,-Kč.
15)pověření starosty k podpisu souhlasného prohlášení mezi Obcí Žleby a man.Kořínkovými a 
p.Veselou o vlastnictví zdi za obecním úřadem.
16)prodej části parcel PK 577, PK 578/2, k.ú.Žleby o výměře do 100 m2 man.Nováčkovým.
17)pronájem části pozemku p.č. st.206/1 za cenu 1.000,-Kč/měsíc p. Richterovi.
18)pronájem části pozemku p.č.1010, k.ú.Žleby o výměře 10 m2 za cenu 1,-Kč/1m2/rok p.Šímovi.
19)krátkodobé bezplatné pronajmutí zasedací místnosti ing.Soně Mrštíkové na výstavu obrazů
20)opravy místních komunikací za cenu 148 940,-Kč + DPH od f.Zoubek s.r.o.
21) použití obecního znaku ve znaku Sokola Žleby.
22)zrušení usnesení č.83i/2016 ze dne 3.9.2014 související s výstavbou podporovaných bytů čp.75.
23)výstavbu podporovaných bytů na parcele p.č st.25/3, budova bez čp. pro firmu Žleby s.r.o. ve 
vlastnictví pana Drábka.
24)podpis smlouvy mezi Obcí Žleby a Ministerstvem obrany o převodu nepotřebného materiálu a 
Pragy V3S.
25)bezúplatnou zápujčku Pragy V3S a materiálu Vojensko-historickému spolku Kutná Hora.
26)Směrnici č.2/2016 na účtování stočného.
27)Rozpočtové opatření č.4 pro rok 2016.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



1) přesunutí bodu č.7 na příští zasedání zastupitelstva obce.
2) žádost p.Dalešického týkající se koupi pozemku.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)stavební komisi rozdělit parcelu p.č.774/1, k.ú.Žleby, pro na dvě části o výměře částí cca 800 m2.

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


