Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 8. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Musil, pí MVDr. Nová.
2) ověřovatele zápisu p. Fiala, pí Němcová.
3) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 31. 8. 2020.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby, GasNet, s.r.o. a manželi M, cena věcného
břemene 100,-Kč/m2.
5) požádat o prodloužení termínu čerpání dotace na Ministerstvo financí.
6) f. VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele stavebního
dozoru a koordinátora BOZP na akci vodovod Zehuby – Kamenné Mosty za částku 292.000,-Kč bez
DPH.
7) přijmout dotaci z OPŽP na akci Sběrná místa a kontejnery Obec Žleby, kdy z celkových nákladů
Kč 797 390,00 je dotace Kč 677 781,50. Zbylé náklady Kč 119 608,50 se obec zavazuje zafinancovat z
vlastních zdrojů.
8) vypsání výběrového řízení na rekonstrukci sběrných míst pro tříděný odpad.
9) komisi na otevírání obálek ve složení p. Musil, p. Suchánek, p. Semerád.
10) náhradníky výběrové komise pí Mgr. Záklasníková, pí Němcová.
11) nabídku f. Alnio na organizaci výběrového řízení za částku 39.000,-Kč bez DPH s tím, že se jedná o
uznatelný náklad dotace.
12) Rozpočtovou změnu č. 5/2020.
13) poptat tři firmy na opravu střechy márnice a skladovacích prostor a holubářů.
14) žádost sl. H. N. o stavební parcelu a zapsání do pořadníku.
15) žádost sl. J. H. o obecní byt a zapsání do pořadníku.
16) záměr prodeje hasičského auta AVIA 31 užívaného JPO V Zehuby-KM.
17) cenovou nabídku na zpracování PD pro územní řízení f. ARPLAN s.r.o. za cenu 465.000,-Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení:
1) postavit pergolu pro důchodce do konce září
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce ZŠ.
2) výpis usnesení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) p. místostarostovi jednat s holubáři.
2) p. místostarostovi a p. Fendrychovi sehnat nabídky na odkup Avie.
3) p. místostarostovi jednat s Povodím Labe ohledně údržby Zehubského potoka.
4) pí starostce jednat s VHS a dodavatelem stavby Školní ulice.
5) pí starostce a p. místostarostovi jednat o opravě ulice Zahradní s termínem do konce roku 2020.

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

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

