USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 30.4.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.4.2018.
2)realizaci a opravu vozovky v ul. V Chalupách za částku 29.201,-Kč.
3)Podpis smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 15.0012.795,-Kč na refinancování
stávajícího úvěru u Sberbank CZ, a.s. z titulu projektu „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Žleby“.
4)Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 238/9 na LV č.206 za částku 86.515,-Kč včetně DPH s Národním
památkovým ústavem, Praha.
5)prodej části parcely p.č. 774/44 k.ú. Žleby o výměře 60 m2.
6)prodej části parcely p.č. 93/1 k.ú. Žleby o výměře 92 m2.
7)pronájem části pozemku p.č. 29/1 k.ú. Žleby o výměře 125 m2.
8)propachtování pozemku p.č. 695 o výměře 789 m2 k.ú. Zehuby.
9))Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 179/2 a 1127 v k.ú. Žleby.
10)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za částku 3.000,-Kč.
11)rozšíření sběru bot a textilu o dva sběrné kontejnery, v Havlíčkově ulici a u hasičské zbrojnice.
12)uvolnění částky 376 470,40,-Kč na úpravu v zahradě MŠ Žleby.
13)částku 20.000,-Kč na revizní zprávy mostů V Chalupách a lávky v parku.
14)umístění dodatkové tabulky s SPZ ke značce zákazu zastavení v ul. Nábřežní ve Žlebech.
15)umístění značky zákazu vjezdu na cestu vedle mlýna do Kopanin.
16)Rozpočtovou změnu č.2/2018.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)provozování pošty Partner ve Žlebech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)uzavření lávky v Kopaninách.
2)pronájem zatravněné plochy pro maringotku p. Malínského.
3)sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v termínu od 7.6.-9.6.2018.
4)návrh pana Ing. Koženého R. Ph.D., na rozšíření zastupitelstva na 15 členů a znovuobnovení obecní
rady.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi, místostarostovi, panu Krahulcovi posoudit stav zdi v ul. V Chalupách.
2)starostovi, místostarostovi, panu Krahulcovi provést místní šetření v ul. Nábřežní s cílem posouzení
rekonstrukce povrchu.
3)starostovi zjistit vizuální podobu maringotky.
4)starostovi jednat s ZOD Potěhy ohledně obnovení polní cesty z „horecké“ silnice k bažantnici.
5)starostovi, místostarostovi, panu Krahulcovi provést místní šetření u pana Jiřího P. a posoudit stav
chodníku.
6)starostovi kontaktovat pana kastelána ohledně opravy zdi u zahrady MŠ.

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

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

