Výpis z usnesení zastupitelstva obce Žleby ze dne 25.3.2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)podepsat smlouvu s f. Smutný Čáslav na opravu střechy bytovek čp.465, 466 za cenu 292.039,45 Kč.
2)podepsat smlouvu s f. KH 12 Kutná Hora za cenu 910.722,-Kč, pokud nedojde k dohodě s f. Silnice
Čáslav na opravu opěrné zdi.
3)podepsat příkazní smlouvu s p. Ing. Zábojníkem ohledně stavebního dozoru na opravu opěrné zdi.
4)Rozpočtovou změnu č.2/2019.
5)změnu místní úpravy v ul. Na Vranině za cenovou nabídku f. ASIG 26.493,-Kč.
6)žádost pí Heleny P. Žleby o umístění do domu s chráněnými byty čp.348 a zapsaní do pořadníku.
7)žádost pí Stanislavy F. Třemošnice o umístění do domu s chráněnými byty čp.478 a zapsání do
pořadníku.
8)zapojit se do akce „Ukliďme Česko“ a zajistit kontejnery.
9)rozšířit projekt o rozšíření silnice až k retenční nádrži na Sibiři II.
10)poskytnout bezplatně parkoviště f. BOWS Club Hradec Králové – konání lukostřeleckých závodů
dne 6. 4. 2019.
11)zaplatit fakturu p. Piklovi za nové rozhlasy v Zehubech a Kamenných Mostech za cenu 39.857,-Kč.
12)zapojit se do Destinace Kolínsko – Kutnohorsko a uhradit členský příspěvek 10 Kč/obyvatel,
cca Kč 13.000,-.
13)pokládku lina v kanceláři starostky v ceně 31.124,-Kč od p. Hörmanna.
14)přijetí daru ve výši 3.000,-kč od p. Ing. Menzla pro MŠ Žleby.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)podepsat smlouvu s p. Papežem ohledně aktualizace povodňového plánu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)návrh smlouvy s f. ASEKOL.
2)informaci na úpravu cesty v Kamenných Mostech u p. Viktora Š.
3)informaci o kůrovcové kalamitě.
4)zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce Žleby.
5)provoz MŠ o hlavních prázdninách.
6)žádost Mysliveckého spolku Žleby na pronájem pozemku.
7)dopis JUDr. Štefanie Fajmanové – pozemky Buda.
8)žádost Oblastní charity Kutná Hora.
9)žádost BabyBox na příspěvek
10)odmítnutí zapracování náborového příspěvku novým učitelům do pracovní smlouvy od pí ředitelky
ZŠ.
11)výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na část chodníku v ul. Na Vranině.
2)p. Fialovi jednat s f. ohledně recyklace elektro zařízení.
3)p. místostarostovi Novotnému a pí starostce vyzvat firmy k podání nabídky na zpevnění cesty
v Kamenných Mostech u p. Viktora Š.
4)pí starostce a p. místostarostovi Novotnému provést aktualizaci povodňového plánu.
5)p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na pasport studny v Zehubech a její
hydrogeologický průzkum.
6)p. místostarostovi Novotnému jednat s p. Ing. Bohuňkem ohledně kůrovcové kalamity.
7)p. místostarostovi Novotnému provést dozor za obec Žleby při opravě opěrné zdi.
8)p. místostarostovi Novotnému jednat s Mysliveckým spolkem Žleby a ZOD Potěhy o pronájmu
pozemku.
9)pí starostce jednat s pí JUDr. Fajmanovou – pozemky Buda.
10)p. místostarostovi Novotnému a p. Dalešickému podívat se ke hřbitovu v Zehubech.
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