
Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2019 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1)návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Semerád, p. Zavadil 
2)ověřovatele zápisu p. Novotného, p. Bc. Reka Dis. 
3)program zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019. 
4)neposkytnout finanční příspěvek Lince bezpečí. 
5)zrušení usnesení č. 76 i) a schvaluje skupinu pro vyjednávání ve složení pí starostka, p. 
místostarosta Suchánek, p. Bc. Šindelář s f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice za účasti 
právních zástupců obou stran. 
6)p. Fialu jako koordinátora těžby v k. ú. Zehuby. 
7)benefity pro zaměstnance od společnosti Benefity, a.s. 
8)zařazení žádostí o stavební pozemek p. Martina Z. a p. Daniela V. do pořadníku. 
9)finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro dětskou ordinaci ve Žlebech. 
10)Rozpočtovou změnu č.4. 
11)p. Nového jako dodavatele na akci oprava části střechy MŠ za cenu 485.996,-Kč. 
12)zafinancovat nákup vybavení MŠ z vlastních zdrojů nebo z rezervního fondu ZŠ a MŠ v částce 
64.671,-Kč. 
13)vybavení hracími prvky v MŠ – zahrada od společnosti Dřevoartikl ve výši 276.534,-Kč. 
14)nabídku od p. Víznera na oplocení pozemku MŠ ve výši 125.650,,-Kč bez DPH s tím, že nejdříve 
dojde ke geodetickému zaměření skutečného stavu. 
15)nesouhlasné stanovisko k záměru výstavby na parcele p.č.175/7 k. ú. Žleby, která není primárně 
určena k bytové zástavbě. 
16)cenovou nabídku od společnosti Asig na umístění zpomalovacího prahu v ul. Za Šumavou v ceně 
20.152,-Kč bez DPH. 
17)nákup slunečníku ve výši 9.307,-Kč pro MŠ z rozpočtu ZŠ a MŠ, případně z rezervního fondu. 
18)poptávkové řízení na geodetické zaměření zahrady MŠ, parcely 774/17, 155/11,991/1 a 155/2 
k.ú.Žleby. 
19)umístění sítí do komunikace v ul. V Chalupách a U Studánky pro ČEZ Distribuce. 
20)mimořádnou finanční dotaci ve výši 65.756,-Kč na nákup branek pro Spartak Žleby. 
21)nabídku společnosti ARTENDR na zpracování žádosti na traktor a následný monitoring za cenu 
40.000,-Kč bez DPH. 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1)zrušení výběrového řízení na dětské hřiště při MŠ 
2)stažení žádosti o prodej pozemkup.č.148/14 od p. Václava M. 
3)výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.6.2019. 
 
 
 
…………………………………………..   …………………………………………………..   ……………………………………………… 
Mgr.Ludmila Záklasníková Pavel Suchánek    Josef Novotný 
Starostka obce   místostarosta    místostarosta 
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