Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí Němcová, pí MVDr. Nová.
2) ověřovatele zápisu p. Novotného a p. Bc. Šindeláře.
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2020.
4) Rozpočtovou změnu č.1/2020.
5) navýšení svozu papíru v obci Žleby od f. AVE jednou týdně a navýšení ceny služby pro svoz papíru
o 50.000,-Kč bez DPH/rok.
6) žádost o stavební parcelu sl. K. a její zařazení do pořadníku
7) žádost pí E. R. o umístění do domu s chráněnými byty, zapsat do pořadníku.
8) žádost pí D. K. o umístění do domu s chráněnými byty, zapsat do pořadníku.
9) žádost p. V. S. o umístění do domu s chráněnými byty, zapsat do pořadníku.
10) žádost pí J. T. o umístění do domu s chráněnými byty, zapsat do pořadníku.
11) pořízení myčky a konvektomatu do kuchyně ZŠ za cenu Kč 153 403,80 vč. DPH v roce 2020. Bude
pořízeno z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby, v případě potřeby zastupitelstvo obce schvaluje v této výši čerpání
z investičního fondu.
12) pořízení praporu pro SDH Žleby ve výši Kč 35 000,-.
13) navýšení počtu zaměstnanců o jednoho.
14) účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby s tím, že zhoršený hospodářský výsledek bude čerpán z rezervního
fondu.
15) vyvěsit záměr prodeje části pozemku parc. č. 155/3, k.ú. Žleby cca 20 m2 za cenu 100,-Kč/m2 +
majetkoprávní náklady.
16) úpravu a výsadbu zeleně před MŠ za cenu 69.387,45 Kč od pí Járové.
17) zpracování vizualizace interiéru knihovny a infocentra jako multifunkčního prostoru za částku
32.000,-Kč od f. ReSPectRoom.
18) vypsání výběrového řízení na dodávku dvou kusů dopravních aut pro JPO III. a JPO V.
19) komisi pro otevírání obálek ve složení p. Fiala, p. Musil, p. Pešek, p. Veselý, p. Suchánek, p.
Kolařík.
20) náhradníky do komise pro otevírání obálek: p. Novotný, pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová.
21) vypsat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace přístavby hasičské zbrojnice Žleby
a oslovit společnost ERV, Bárta Novotný, Stanislav Bělka, ARTENDR.
22) komisi pro otevírání obálek ve složení p. Fiala, p. Musil, p. Suchánek, pí Mgr. Záklasníková.
23) náhradníky p. Novotného, pí MVDr. Novou.
24) aktualizaci investičního záměru, včetně provedených úprav v projektové dokumentaci u projektu
„Stavební úpravy objektu č.p. 15 na bytový dům“.
25) vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav objektu č.p. 15
26) komisi pro otevírání obálek ve složení zástupce f. ARTENDR, p. Novotný, pí Mgr. Záklasníková, p.
Zavadil, p. Semerád.
27) náhradníky do komise pro otevírání obálek p. Suchánka a pí MVDr. Novou.
28) podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s KSÚS na stavbu
„Vodovod Zehuby – Kamenné Mosty“, v níže je vyčíslena jednorázová úhrada ve výši 37.925,-Kč bez
DPH.
29) uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Žleby, Družstevní, Za
Lihovarem, K Zehubům – obnova kNN, demontáž NN“ s f. ČEZ, v níž je věcné břemeno vyčísleno na Kč
11 000,- bez DPH.

30) variantu 1) k zařazení do Registru komunálních symbolů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) cenovou nabídku na opravu ulice okolo hřbitova.
2) žádost o odkup pozemku parc. č. 576/13, k.ú. Žleby.
3) žádost o odkup části pozemku parc. č. 774/17, k.ú. Žleby.
3) žádost o odkup části pozemku parc. č. 155/11, k.ú. Žleby.
4) informaci o stavu mostu k SKD a ulici V Borovičkách.
5) výpověď z podpěrných bodů v Markovicích, část obce.
6) nabídku na odkup pozemku parc. č. 9/5, k.ú. Žleby.
7) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2020.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce nechat vytýčit pozemky geodetem.
2) pí starostce jednat o skutečných nákladech na opravu mostu k SKD a ulici V Borovičkách.
3) pí starostce jednat o odkupu pozemku parc. č. 9/5, k.ú. Žleby.
4) pí starostce poptat možnosti na další místo pro kontejnery.
5) pí starostce a p. místostarostovi zajistit výsadbu zeleně u dětského hřiště na Sibiři

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

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

