
U S N E S E N Í 

Zastupitelstva obce ze dne 28.11.2016 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2016. 

2)bezúplatný převod parcel p.č. 183/3, 183/5 a PK 241/1 k.ú. Žleby do vlastnictví obce. 

3)výjimku z průměrného počtu žáků na školní rok 2017/2018 pro ZŠ a MŠ Žleby a dofinancování 

rozdílu mezi krajským normativem a skutečnými náklady. 

4)podpis smluvního dodatku s f. Ateliér Novotná s.r.o. pro projednání projektové dokumentace na 

rekonstrukci budovy čp. 15 s orgány státní správy v ceně 15.000,-Kč +DPH. 

5)zrušení bodu č.85 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016. 

6)nabídku zpomalovacích kruhových polštářů  za částku 42.324,-Kč s DPH. 

7)dodatečné uzavření smlouvy na dodávku a montáž lamp veřejného osvětlení v Kamenných 

Mostech za částku 289.895,20 Kč + DPH s f. Elektro Havlíček Čáslav. 

8)finanční příspěvek pro městskou nemocnici Čáslav ve výši 20.000,-Kč pro rok 2017. 

9)příspěvky zájmovým organizacím pro rok 2016 ve výši 285.000,-Kč. Zájmovým organizacím budou 

vyplaceny příspěvky po předložení tiskového materiálu do připravované publikace o obci Žleby. 

10)odstranění telefonní budky společnosti O2 na náměstí ve Žlebech a neposkytování příspěvku f. O2 

na provoz. 

11)záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 429 za cenu 100,-Kč/ měsíc. 

12)příspěvek 15.000,-Kč na vybavení dětského koutku v MŠ Žleby. 

13)podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o právu provedení stavby mezi  SŽDC  Praha a obcí Žleby. 

14)příspěvek ve výši 1.000,-Kč na hasičský ples 2017 pro okrskovou hasičskou organizaci. 

15)smlouvu o dílo s f. GASCO na dodávku a montáž frekvenčního měřiče za cenu 33.318,-Kč + DPH. 

16)malířské práce od p. Oldřicha Koudely za cenu 20.652,-Kč včetně DPH. 

17)Rozpočtovou změnu č.7 pro rok 2016. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1)návrh rozpočtu obce na rok 2017 a rozpočtový výhled. 

2)nabídku na opravu parket v tělocvičně ve výši 74.250,-Kč vč. DPH. 

3)jednání o výstavbě drenážní kanalizace v zástavbové zóně Sibiř II. 

4)žádost o opravu kříže v Zehubech. 

5)ukončení nájemní smlouvy v čp.272. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1)p. Musilové vyvěsit na úřední desku návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled. 

2)starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu oken v tělocvičně. 

3)místostarostovi jednat se stavebníky v lokalitě Sibiř II. 

4)starostovi zajistit cenovou nabídku na zhotovení dubového kříže. 

 

 

 

 

…………………………………………….    …………………………………………………… 

Ing. Vl. Kožený      Vladimír Šindelář 

Místostarosta      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


