USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 28.5.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2018.
2)opravu zdi v ulici V Chalupách.
3)vypsání zakázky malého rozsahu na opravu ulice Nábřežní.
4)účetní závěrku obce Žleby za rok 2017.
5)nákup parcely p.č.396/1 o výměře 3648 m2 za cenu 364.800,-Kč+ 1000,-Kč vklad + daň z nabytí.
6)Smlouvu o dílo s panem Jiřím Víznerem, Licoměřice z a částku 209.200,-Kč včetně DPH.
7)Smlouvu o dílo s firmou 4 SOFT, s.r.o. Tanvald za částku 162.878,10Kč včetně DPH.
8)žádost paní Jaroslavy N. o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.
9)žádost paní Jitky M. o umístění do domu s chráněnými byty čp.348.
10Rozpočtovou změnu č.3 na rok 2018.
11)pronájem pozemku p.č. 41/1 k.ú. Žleby.
12) Úpravu vjezdu č.p. 340 od f. Habau za částku 39.800,-Kč (cena bez DPH).
13)Darovací smlouvu s ZOD Potěhy na dar ve výši 4.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby.
14)Smlouvu o zřízení pověřence GDPR s Mikroregionem Čáslavsko za částku 15.104,-Kč na dobu 24
měsíců.
15)výsadbu památné lípy na pozemku p.č.782, k.ú. Zehuby.
16)záměr nákupu sekacího traktůrku pro SDH Zehuby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)návrh závěrečného účtu obce Žleby a příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby.
2)konání Valné hromady VHS Kutná Hora dne 18.6.2018.
3)oslavy 100. výročí založení Československa.
4)umístění historické tabule v Zehubech
5)opravu kapličky v Kamenných Mostech
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)p. Musilové vyvěsit návrh závěrečného účtu obce a příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby po dobu 15 dnů
na úřední desce.
2)starostovi připravit cenové nabídky na opravy místních komunikací v Zehubech a Kamenných
Mostech.
3)místostarostovi kontaktovat starostku Sokola Žleby ohledně oslav 100. výročí založení
Československa.
4)starostovi a místostarostovi oslovit pana Rodu, pana Potměšila a pana Telváka ohledně oprav v ZŠ
Žleby.
5)starostovi a místostarostovi oslovit pana Bártu, pana Bláhu a pana Slavíka ohledně oprav v MŠ
Žleby.
6)starostovi a místostarostovi vytipovat místa ve Žlebech na umístění odpočinkových laviček.
…………………………………………….
Ing. Vl. Kožený
Místostarosta

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

