USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 18.9.2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
1)Program zasedání zastupitelstva obce dne 18.9.2017.
2)Příkazní smlouvu s panem Bc. Pavlem Srnským na technický dozor investora akce „Komunikace a
veřejné osvětlení Sibiř II., k.ú. Žleby“.
3)Příkazní smlouvu s Jiřím Kuncem na koordinátora BOZP na akci „Sibiř II. – Žleby“.
4)Smlouvu na aplikaci Mobilní rozhlas, a to na zkušební dobu 1 roku za cenu 30.000,-Kč vč. DPH.
5)Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu“ s f.
HABAU CZ, s.r.o. na prodloužení dokončení díla do 28.8.2017.
6)Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu“ s f.
HABAU CZ,s.r.o. s navýšením ceny o 158.117,96 Kč vč. DPH a prodloužení dokončení díla do
30.9.2017.
7)Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro kolaudaci a přístavbu školních dílen od p.
Miloslavy Poštové za částku 65.000,-Kč
8)Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se stavbou č. IE-12-6003462,
Kamenné Mosty, NN, kNN rekonstrukce v ceně 1.210,-Kč
9)Záměr pronájmu nebytových prostor v MŠ Žleby.
10)Podpis smlouvy s Václavem Šmídem na uspořádání tradiční žlebské pouti v roce 2018.
11)Zařazení drobných sakrálních staveb do majetku obce Žleby, dle seznamu.
12)Vyřazení Škody Felicie z majetku obce SPZ 3S2 5237.
13)Nákup osobního vozidla Fabia Active za částku 269.314,-Kč vč. DPH od firmy INPRO Čáslav s.r.o.
14)Umístění dopravní značky zákaz stání v ulici Ke Mlýnu a v ulici Nábřežní a umístění retardéru v ulici
Za Šumavou.
15)Příkazní smlouvu s paní Miloslavou Vlkovou na podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce ulice
V Chalupách“.
16)Záměr pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědí 1 roku za pachtovné 2,5% z průměrné
katastrální ceny pozemků.
17)Smlouvu o zřízení služebnosti s f. TEMO – TELEKOMUNIKACE , a.s. Praha za částku 1.000,-Kč.
18)Žádost o přijetí daru autobusu Karosa od Ministerstva vnitra.
19)Smlouvu o právu provést stavbu s f. Povodí Labe, s.p. pro stavbu „Zehubský potok “
20)Navýšení nájemného v obecních bytech v roce 2018 o inflační navýšení.
21)Žádost p. Ludmily M., Hostovlice o umístění do domu s chráněnými byty.
22)Žádost p. Blanky N., Zbýšov o umístění do domu s chráněnými byty.
23)Záměr pronájmu pozemků pč.č. 839,766,754 k.ú. Zehuby.
24)Finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na žáka ZŠ Žleby.
25)Rozpočtové opatření č.5 na rok 2017.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)Stížnost manželů Daniely a Jaroslav M., na akci „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu“ na Krajském úřadu
Středočeského kraje.
2)Žádost ČSŽ o finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč.
3)Informaci k provedeným opravám v ZŠ Žleby.
4)Sestavení výběrové komise na poptávkové řízení na dodávku projektové dokumentace – Vodovod
Kamenné Mosty a Zehuby.
5)Žádost Římskokatolické farnosti Žleby.
5)Vyjádření VHS Kutná Hora ke kvalitě vody.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)Stavební komisi provést místní šetření a vytipování místa retardérů v ul. Za Šumavou.
2)Starostovi v souvislosti s podanou Peticí občanů Žleby oslovit sociální odbor a hygienika.
3)Místostarostovi zjistit reálnou výši nákladů na provoz dětské lékařské praxe MUDr. Sýkory.

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

………………………………………………….
Vladimír Šindelář
starosta

