
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017.
2)žádost manželů Hedviky a Josefa N. z Třemošnice o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.
3)žádost paní Terezie Š. z Drobovic do domu s chráněnými byty čp.478.
4)prodej části parcely p.č. 167/7, k.ú. Žleby o výměře cca 350 m2 panu Ing. Václavu K. Praha za 
ceníkovou cenu 50 Kč/m2 a náklady převodu.
5)dodatečné udělení plné moci pro Středočeský krajský úřad, odbor dopravy, ve věci soutěže dopravní
obslužnosti v roce 2019.
6)Rozpočtové opatření č.7/2017.
7)Nákup části pozemku p.č.396 k.ú. Žleby a pověřuje starostu sepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí.
8)Smluvní dodatek č.10 s firmou ARRIVA Východní Čechy na dopravní obslužnost v ceně 57.972,-Kč na
rok 2018.
9)Smlouvu s f. Jakub Černohlávek, Církvice na obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr 
použitého jedlého oleje.
10)Projekt přístavby školních dílen.
11)Nákup akumulačních kamen pro MŠ Žleby za cenu 17.600,-Kč.
12)Oslovit projektanta pro vyhotovení cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení opravy domu čp. 12.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Žádost o koupi stavebního pozemku pana Petra P. Žleby a zařazuje do pořadníku.
2)Žádosti o příspěvky na činnost.
1)Žádost paní Ludmily F., Žleby o přidělení obecního bytu a zařazuje žádost do pořadníku.
2)Rozhodnutí Krajského úřadu Praha ve věci stavebního povolení ul. Ke Mlýnu.
3)Informaci k navrhovanému veřejnému opatrovnictví pro obec Žleby.
4)Informaci k evropské směrnici o ochraně osobních dat „GDPR“.
5)Informaci k lednovým volbám prezidenta ČR.
6)Zprávu z Ministerstva vnitra, že neschválilo bezúplatný převod autobusu.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)Paní ředitelce ZŠ a MŠ Žleby nejpozději do 2.12.2017 vyvěsit na úřední desce školy střednědobý 
rozpočtový výhled, návrh rozpočtu na rok 2018 a účetní uzávěrku za rok 2016.
2)Finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.

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


