USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 18.12.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)program zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2017.
2)účetní závěrku za rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby, včetně příloh.
3)rozpočet obce Žleby na rok 2018, včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby na rok 2018.
5)střednědobý rozpočtový výhled obce Žleby na roky 2018 – 2022.
6)individuální dotaci na rok 2018 ve výši 96.000,-Kč pro firmu Anima Čáslav.
7)finanční příspěvek firmě Rytmus Střední Čechy, o.p.s Benešov ve výši 4.000,-Kč na rok 2018.
8)vybudování domovní čistírny odpadních vod u čp.8, manž. Romana a Ludmily Z., Žleby 55.
9navýšení ceny stočného pro rok 2018 na částku 47,58 Kč, včetně DPH.
10)změnu v sazby při účtování nákladů za servisní zásah na kanalizačních přípojkách na výši 300,Kč/hod bez DPH.
11)příspěvky zájmovým organizacím Žleby pro rok 2018 ve výši 285.000,-Kč dle přiloženého návrhu.
Příspěvky budou vyplaceny v roce 2017.
12)Rozpočtové opatření č. 8/2017. na rok 2017.
13)změnu odměn zastupitelů od 1.1.2018 a to na částky: neuvolněný místostarosta – 10.000,Kč/hrubého, předsedové komisí 2.000,-Kč/hrubého, členové komisí 1.500,-Kč/hrubého, ostatní
zastupitelé 1.000,-Kč/hrubého
14)opravu cesty v Lipové aleji za částku 466.047,-Kč včetně DPH od f. Vladimíra Novotného, Ronov
nad Doubravou.
15)Dodatek č. 1 ke smlouvě č.99174/01 o poskytnutí práv k užívání software s navýšením o částku
2.500,-Kč/rok.
16)odstranění tisu z dosahu stříbrného smrku na náměstí ve Žlebech.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1)žádost o poskytnutí příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)zprávu finančního výboru k veřejnosprávní kontrole příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.
2)změnu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Žleby a p. Zdeňkem V. v článku V., kde jsou
účastníci vázáni do 30.9.2018, se smluvními pokutami 20.000,-Kč na každé smluvní straně.
3)změnu výše vodného VHS Kutná Hora od 1.1.2018 – na částku 50,08 Kč včetně DPH.
4)rezignaci pana Tomáše Mikysky na člena zastupitelstva obce.
5)Závaznou nabídku na zpracování dendrologického průzkumu pro akci Obnova lipové aleje Žleby.
6)informaci k mobilnímu rozhlasu.
7)umístění popelnic na sběr rostlinných olejů.
8)informaci o Rozsudku Okresního soudu Kutná Hora ve věci opatrovnictví.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)stavební komisi místní šetření ohledně žádosti manželů Viktora a Ivany V. na koupi části
pozemkup.č.93/1 k.ú. Žleby.
2)místostarostovi oslovit náhradníky z volební strany o účast na příštím zasedání zastupitelstva obce
12.2.2018.
3)starostovi pozvat pana ing. Jakuba Zemana na příští zasedání zastupitelstva obce.
4)starostovi oslovit firmu p. V. Novotného Ronov nad Doubravou k předložení návrhu na opravu
Nábřežní ulice.
5)stavební komisi provést místní šetření ve spojovací ulici mezi ulicemi Školní a Komenského.
6)slečně Spěvákové připravit na příští zasedání zastupitelstva obce seznam zákazníků kanalizace
s extrémně nízkými hodnotami vyúčtování stočného.

……………………………………………….
Ing. Vl. Kožený
Místostarosta

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

