Výpis z usnesení zastupitelstva obce Žleby ze dne 25.2.2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí MVDr. Nová, p. Semerád
2) ověřovatele zápisu p. Zavadil, p. Bc. Rek Dis.
3) p. místostarostu a p. Šindeláře k převzetí stavby silnice Sibiř II.
4) pověřit pí starostku a p. místostarostu Suchánka, p. Zavadila jednat o možnostech obnovy
veřejného osvětlení formou pronájmu.
5) oslovit architekty: p. Ing. arch. Macas, p. Ing. arch. Tománek, p. Ing. arch. Mudruňka, U-24 s.r.o.
Atelier, Ing. Žalud k podání nabídky na vytvoření cenové nabídky na územní plán obce Žleby.
6) zásah na pozemcích obce při obnově vodovodního přivaděče P2 pro VHS Vrchlice – Maleč .
7) nepodepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.788/25.
8) prodloužení individuálního oprávnění od ČTÚ.
9) oslovit projektanty: p. Ing. Kuliče, p. Ing. Urbánka, p. Ing. Bártu, p. Ing Kejvala k podání nabídky na
zpracování studie a následné projektové dokumentace na lokalitu Ke Mlýnu.
10) podepsání servisní smlouvy se spol. VHS Kutná Hora.
11) rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Žleby, a to do fondu odměn ve výši
100.000,-Kč a do fondu rezerv ve výši 162.910,22 Kč.
12) Rozpočtovou změnu č.1/2019.
13) Plán rozvoje obce.
14) oslovení p. Papeže k aktualizaci povodňového plánu obce Žleby.
15) nabídku na zpracování projektu revitalizace a provedení dendrologického průzkumu v Lipové aleji
za cenu 68.275,-Kč.
16) výmalbu obecního úřadu za cenu 17.500,-Kč od pana Novotného.
17) stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko.
18) servisní smlouvu č.E9 se společností ELBIS CZ.
19) záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 272.
20) udělení výjimky z průměrného počtu žáků pro rok 2019/2020 pro ZŠ a MŠ Žleby.
21) smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Svobodou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) smlouvu o vyvážení kalů.
2) nabídku nabíjecí stanice pro elektromobily.
3) smlouvu o umístění zařízení se spol. Tlapnet.
4) odměnu od společnosti EKO KOM za vytříděný odpad.
5) dovolenou pí starostky.
6) informace o opatrovnictví.
7) zapsání žádosti p. Michala Z. do pořadníku o stavební parcely.
8) možnost členství v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko.
9) návrh na umístění zákazové značky pro nákladní automobily nad 3,5 t v ul. K Budám.
10) poděkování starosty obce Schořov za účast na pátrací akci.
11) poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019.
12) výběrové šetření v domácnostech ČSÚ.

13) žádost pro rok 2020 na pořádání pouti – p.Novotný.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce jednat s p. Holíkem ohledně dohody o narovnání.
2) pí starostce jednat o umístění sloupu na pozemku p.č.788/25 s p. Havlíčkem.
3) pí starostce jednat s dopravním inženýrem Policie ČR ohledně výjezdu na komunikaci v lokalitě Ke
Mlýnu.
4) pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi konzultovat výši rezervního fondu pro ZŠ a MŠ Žleby
s pí Ing. Ronovskou.
5) p. místostarostovi Suchánkovi jednat o umístění jednosměrné ulice a parkovacího místa ZTP v ul.
Za Šumavou s dopravním expertem Policie ČR.
6) pí starostce jednat s firmami ohledně vyvážení kalů.
7) pí starostce jednat s f. Tlapnet a nájemníky bytovek.

……………………………………………..
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka obce

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

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

