
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 27.6.2018

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)Program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2018.
2)Nabídku na opravu chodníku ve Žlebech v ul. Žižkova za cenu 150.526,- Kč vč. DPH.
3)Termín 28.9.2018 jako den pro uskutečnění oslav 100. výročí založení Československa ve Žlebech
4)Závěrečný účet obce Žleby a příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Žleby za rok 2017 a to bez výhrad 
5)Znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemků, p.č. 
183/3, 183/5, 241/1 k.ú. Žleby.
6)Omezující podmínky věcného práva dle článku č. V smlouvy
7)Zápis věcného práva k nemovitým věcem, pozemkům p.č. 183/3, 183/5, 241/1 k.ú. Žleby.
8)Smlouvu o poskytování hostingových služeb s f. ALIS, spol. s.r.o., Česká lípa za cenu 2.500,-Kč/rok.
9)Smlouvu darovací mezi Ing. Bedřichem Menzlem a ZŠ a MŠ Žleby na částku 3.000,-Kč.
10)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu za cenu 
1.000,-Kč
11)Servisní smlouvu na programové vybavení CODEXIS do konce roku 2018 za cenu 10.000,-Kč + 
DPH.
12)Smlouvu o zřízení věcného břemen služebnosti na pozemky v k.ú. Zehuby s f.ČEZ Distribuce za 
cenu 13.200,- Kč.
13)Žádost o finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro Sokol Žleby.
14)Odkup pozemků p.č. 774/88 a 774/94, s celkovou výměrou 676 m2, za 101400,- Kč
15)Cenovou nabídku na opravu zdi za obecním úřadem ve výši 447.621,-Kč.
16)Strategický plán rozvoje tělovýchovy obce Žleby a ZŠ a MŠ Žleby.
17)11- ti členné zastupitelstvo obce pro volební období 2018 – 2022.
18)Nákup malotraktoru za cenu 74.990,-Kč vč. DPH od f. Dvořák.
19)Nákup ohřívače vody do domu čp.478 za cenu 81.065,-Kč vč. DPH od firmy MARO s.r.o. plus 
montáž od pana J. Rambouska za cenu 4.406,-Kč.
20)plán financování obnovy kanalizace a ČOV obce Žleby na roky 2018 – 2027.
21)Rozpočtovou změnu č.4  pro rok 2018.
22)Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci ul. Nábřežní a oslovit tyto firmy: TES 
Čáslav, HABAU, Novotný Ronov nad Doubravou, M-Silnice Chrudim.
23)Výběrovou komisi ve složení: Bc. Novotná, p. Novotný, p. Bereczová, Ing. Kopecký, p. Krahulec. 
Náhradníci: p. Fiala, p. Zavadil, p. Just.
24)Opravu komunikací ulic Obránců míru, Na Vranině, Za Šumavou za cenu 81.396,-Kč bez DPH.
25)Záměr prodeje pozemku p.č.774/44 k.ú. Žleby.



Zastupitelstvo obce neschválilo:

1)15-ti členné zastupitelstvo obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)informaci k revitalizaci lipové aleje.
2)dotaz na místo praktického lékaře.
3)žádost man. Valentových Čáslav na nákup stavebního pozemku.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi vyzvat firmu Konstrukce a dopravní stavby k doplnění informací.
2)starostovi zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci ulice Na Vranině
3)starostovi řešit opravu ulice Za Lihovarem s projektantem.
4)starostovi zveřejnit strategický plán rozvoje tělovýchovy na webových stránkách.
5)místostarostovi svolat místní šetření.
6)starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu či rekonstrukci střechy MŠ.

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


