
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 10. 2019 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1)návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Semerád. 
2)ověřovatele zápisu p. Novotný, p. Fiala. 
3)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.10.2019. 
4)zrušení usnesení č.102 a) ze dne 23.9.2019. 
5)prodloužení termínu s f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice do 14. 11. 2019 k vyjádření 
návrhu dohody o narovnání. 
6)zadání společnosti Artendr zpracování žádosti na dotaci na čp.15 ve výši 40.000,-Kč bez DPH. 
7)záměr rekonstrukce autobusových zastávek. 
8)záměr rekonstrukce plakátovacích ploch. 
9)záměr prodeje pozemku p.č.210/2 k.ú. Žleby za cenu 40,-Kč/m2 + majetkoprávní vyrovnání. 
10)zadání zpracování projektové dokumentace a podání žádosti ve výši 50.000,-Kč bez DPH  
spol. Living In Green s.r.o. na hřiště ve školce. 
11)přijetí dotace od Nadace Agrofert ve výši 50.000,-Kč. 
12)doplatek na koupi defibrilátoru ve výši 73.856,-Kč z rozpočtu obce. 
13)opravu CAS 32 ve výši 75.160,-Kč bez DPH z rozpočtu JPO III. 
14)smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s f. ČEZ na pozemku p.č.575/9 k.ú. Žleby. 
15)zařazení žádosti pana Břetislava V. Čáslav do pořadníku do domu s chráněnými byty. 
16)prodloužení licence CODEXIS za cenu 10.250,-Kč bez DPH/rok. 
17)prodloužení smlouvy Mobilní rozhlas za cenu 47.300,-Kč/rok. 
18)uzavření smlouvy se spol. ASEKOL na dodání 2 ks kontejnerů na elektroodpad. 
19)uzavření smlouvy se spol. Allianz na pojištění ČOV ve výši 32.139,-Kč. 
20)účast na elektronické dražbě pozemku v případě, že není uzavřeno věcné břemeno. 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
1)žádost SDH Zehuby na nákup reproduktorů. 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1)dokumentaci výkazu výměr Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty. 
2)pořádání tradiční poutě 2020. 
3)žádost o odkup pozemku u čp.25 Zehuby. 
4)žádost o dotaci na opravu stříkačky PS 8 SDH Zehuby. 
5)výpověď z nájmu – Autoškola Bydžovský. 
6) informaci o auditu, který se uskuteční dne 18. 11. 2020. 
7)dopis pana Zdeňka L. Žleby. 
8)informaci o odkupu pozemku v Zehubech. 
9)výpis z usnesení. 
 
 
 



 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
1)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi předložit podmínky dotace na čp.15. 
2)pí starostce zajistit cenové nabídky na rekonstrukce autobusových zastávek. 
3)p. místostarostovi Suchánkovi a pí starostce řešit dopravní značení u školy, hasičárny – hlavní 
silnice  
4)pí starostce zajistit cenové nabídky na rekonstrukce plakátovacích ploch. 
5)p. místostarostovi Suchánkovi prověřit situaci s projektantem vodovodu ohledně odkupu pozemků 
v Zehubech(vodoměrná šachta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….  …………………………………….  ……………………………….. 
Mgr. Ludmila Záklasníková  Pavel Suchánek    Josef Novotný 
starostka obce    místostarosta    místostarosta 
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