USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 17.12.2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)návrhovou komisi ve složení p.Suchánek, p.Novotný, p.Semerád
2)ověřovatele zápisu p.Bc.Rek Dis., p.Musil
3)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.12.2018.
4)Rozpočtový výhled obce Žleby pro roky 2019 – 2023.
5)Rozpočet obce Žleby na rok 2019 včetně příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby.
6)Rozpočtovou změnu č.7/2018.
7)Kupní smlouvu s f. ČEZ Distribuce – 4 ks podpěrných bodů Zehuby za cenu 4.000,-Kč.
8)výši ceny stočného pro rok 2019 ve výši 51,05 Kč včetně DPH.
9)podmínky úpravy stočného podle podružného vodoměru dle § 19 zákona č.274/2001 Sb.
10)Směrnici č.1/2019 o účtování ČOV a kanalizace s účinností od 1.1.2019.
11)Plán financování obnovy kanalizace na roky 2019 – 2028.
12)prodloužení smlouvy Mobilní rozhlas na rok 2019 za cenu 44.800,-Kč bez DPH.
13)nabídku firmy Gastro ŽE-HO Servis ve výši 82.301,-Kč včetně DPH na kuchyňku v MŠ.
14)prodloužení smlouvy s firmou CODEXIS na rok 2019 na jednu licenci za 5.000,-Kč bez DPH.
15)nepodepisovat Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou PCO VIDOCQ.
16)projektovou dokumentaci na umístění sloupu mezi parcelami p.č.1155 a 353 k.ú. Žleby.
17)pořízení nového nábytku do dětského koutku Zámeček za cenu 6.512,-Kč včetně DPH.
18)nákup nové škrabky do ŠJ za cenu 31.500,-Kč bez DPH.
19)Dodatek č.11 ke smlouvě s f.AVE Čáslav o navýšení poplatku za odvoz odpadu.
20)zahájit stavební řízení na dílny ZŠ.
21)zadat pokácení dřevin napadených kůrovcem panu Martinu B. Žleby.
22)žádost man. Evy a Zdeňka V. Žleby o umístění do domu s chráněnými byty čp.348, a zapsání do
pořadníku.
23)spolupráci se společností Smysl života, z.s.
24)žádost pana Ladislava M. o stavební parcelu a zařazení do pořadníku – Sibiř II.
25)finanční příspěvek 1.000,-Kč na 4.hasičský ples okrsku č.7.
26)finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč všem místním spolkům do tomboly na pořádání plesů.
27)oslovit tři firmy ohledně výběrového řízení „Oprava opěrné zdi u čp.67“.
28)oslovit pět firem na zpracování projektu osvětlení.
29)srovnat část chodníku v ulici Na Vranině recyklátem.
30)převod parcely p.č.577/4 k.ú. Žleby do vlastnictví obce.
31)nákup dýchací techniky pro JPO III. za cenu 86.420,-Kč včetně DPH.
32)nákup prostředků pro JPO III. ve výši 70.000,-Kč včetně DPH.
33)nákup přetlakového ventilátoru ve výši 20.691,-Kč včetně DPH.
34)nákup dvou kusů tabletů Huawei pro JPO III. za cenu 4.500,-Kč.
35)prodej hasičského auta TATRA 148 ve výši 101.111,-Kč panu Vladimíru K.
36)uzavření smlouvy s panem Sekerou o dodávce právních služeb, každý právní úkon bude schválen
zastupitelstvem obce.
37)podpis Smlouvy s Národním památkovým úřadem Praha ve výši 121.000,-Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)umístění zpomalovacích retardérů v ul. Komenského a Obránců míru.
2)finanční příspěvek Diakonii Broumov.
3)žádost o koupi části pozemku p.č.774/44 pro pana Volodymyra F.
4)finanční příspěvek Rytmus Střední Čechy pro její netransparentnost.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)oznámení o změně ceny vodného na rok 2019 ve výši 52.36Kč včetně DPH.
2)umístění bankomatu od společnosti Euronet za cenu 16.000,-Kč/měsíc.
3)informaci ohledně Mikroregionu Čáslavsko.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)p. místostarostovi Novotnému provést místní šetření o rozšíření rozhlasu Kamenné Mosty a
Zehuby.
2)p. místostarostovi Novotnému dozorovat těžbu stromů napadených kůrovcem a jednat s lesním
hospodářem.
3)pí starostce a p. místostarostovi Novotnému zajistit zimní údržbu komunikací ve Žlebech,
Zehubech, Kamenných Mostech a dozorování zaměstnanců obce.
4)pí starostce a p. místostarostům zahájit jednání o opravě opěrné zdi a oslovit min. tři firmy
k předložení cenové nabídky na opravu.
5)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi a p. Zavadilovi oslovit min. pět firem na vytvoření
projektu na obnovu osvětlení obce Žleby.
6)p. Musilové zajistit seznam neudržovaných a nezaplacených hrobů a vyvěsit tento seznam na
úřední deku po dobu jednoho roku.
7)p. místostarostovi Suchánkovi monitorovat výjezdy a finanční plnění od HZD Středočeského kraje.
8)pí starostce vyzvat majitele stavební parcely p.č.774/35 k.ú. Žleby o její vrácení zpět a prošetření
lhůty z minulých let.
9)pí starostce a p. místostarostům zajistit pět nabídek na vytvoření územního plánu obce Žleby.

……………………………………….
Mgr.L udmila Záklasníková
starostka obce

……………………………………..
Pavel Suchánek
místostarosta

……………………………………..
Josef Novotný
místostarosta

