Výpis z usnesení zastupitelstva obce dne 27. 1. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Fiala, p. Musil.
2) ověřovatele zápisu p. Semeráda, pí Němcovou.
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 27. 1. 2020.
4) prodej pozemku p.č.155/29 k.ú. Žleby o výměře 18 m2 za cenu 100,-Kč/m2 manželům K.
5) nákup pozemku p.č. 153/5 k.ú. Žleby o výměře 8 m2 od manželů K. za cenu 100,-Kč/m2.
6) nákup pozemku p.č. 155/28 k.ú. Žleby o výměře 206 m2 za cenu 100,-Kč/m2 od manželů K. + obec
zajistí majetkoprávní vypořádání.
7) výši věcného břemene pro umístění vodní nádrže na pozemku p.č. 990/3 k.ú. Žleby za částku
1.000,-Kč.
8) celkovou výši příspěvků spolkům 320.000,-Kč. Jednotlivé příspěvky spolkům jsou uvedeny v příloze,
která je součástí zápisu.
9) záměr zrekonstruovat č.p. 272 tak, aby v přízemí vznikly komerční prostory (např. ordinace pro
lékaře) a v patře bytová jednotka.
10) zařazení žádosti o stavební pozemek pana B. do pořadníku.
11) pronajmout zelenou plochu parkoviště panu Š. za Kč 0,- s tím, že zařídí a uhradí uzavírku silnice
v době konání poutě.
12) přijetí daru od HZS Středočeského kraje.
13) podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství do programu Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2020 na opravu kapličky v K.M. a křížku v Zehubech ve spolupráci se
spolkem VesSpolek.
14) podat žádost o převedení pozemku p.č. 549/6 k.ú. Zehuby do vlastnictví obce.
15) cenovou nabídku spol. ASIG za cenu 12.744,-Kč bez DPH.
16) převod pohledávek do podrozvahy dle přílohy.
17) nákup zásahových kompletů za cenu 88.648,96 Kč včetně DPH.
18) zplnomocnit právního zástupce pana Mgr. Ing. Sekeru, LL.M. k zastupování obce ve věci doměření
poplatku za ukládání odpadu na skládku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) informaci o podepsání dohody o narovnání s f. Konstrukce a dopravní stavby.
2) jednání o vstupu do MAS Lípa pro venkov.
3) žádost o dotaci na kompostéry.
4) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 1. 2020.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na dopravní značení v obci Žleby.
2) pí starostce zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci rekonstrukce č.p. 272.
3) pí starostce jednat se Středočeským krajem ohledně převodu pozemku p.č. 549/6 k.ú.Zehuby.
4) pí starostce zajistit kompostér.
5) pí MVDr. Nové zajistit anketu na kompostéry ve Žlebském občasníku.
6) pí starostce zaslat Usnesení a výzvu od Kraje všem zastupitelům.

7)pí starostce zajistit podrobný harmonogram odkalování v obci.

……………………………………
Mgr. Ludmila Záklasníková
Starostka obce

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

