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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Bc. Šindelář, p. Musil.
2) ověřovatele zápisu pí MVDr. Nová, p. Vojáček.
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2021.
4) závěrečný účet obce Žleby za rok 2020 bez výhrad.
5) vícepráce na izolaci soklu a dešťové kanalizaci za částku 1 102 579,06 Kč bez DPH v rámci
rekonstrukce ZŠ – I. etapa.
6) elektricky ovládané rolety do počítačové učebny za cenu 48.440,- Kč bez DPH v rámci
rekonstrukce učeben ZŠ – II. etapa
7) přeložku kabelové skříně za novou od f. ČEZ u č.p. 190 ve výši odhadovaných nákladů cca
30.000,- Kč a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.
8) nabídku f. STROM na válcový zametač ADLER K600 za cenu 190.031,- Kč bez DPH.
9) opravu veřejného osvětlení v ulici V Chalupách od firmy Elektro Zavadil od mostu po Hráz za
cenu 360.112,60 Kč bez DPH.
10) nabídku f. Ryšánek Čáslav za cenu 163.000,-Kč bez DPH od mostu po železniční přejezd.
11) zapojení do Platebního portálu Středočeského kraje.
12) Dodatek č. 25 smlouvy o svozu separovaného odpadu s f. AVE, kdy dojde k úpravě Přílohy č. 1
tak, že bylo zřízeno nové sběrné místo na konci ul. Severní, byly navýšeny počty kontejnerů na
plast a papír v ul. Mládežnická a u prodejny UNIKOM.
13) žádost pí H. Z. o umístění do domu s chráněnými byty a zařazení do pořadníku.
14) žádost sl. N a pana M. o stavební parcelu a zařazení žádosti do pořadníku.
15) žádost p. V o stavební parcelu a zařazení žádosti do pořadníku.
16) zamítnutí žádosti manželů P. o odkup části pozemku č. 398/2 k.ú. Žleby.
17) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s f.ČEZ na věcné břemeno v lokalitě Ke Mlýnu.
18) změnu vnitřní směrnice č.1/2017 - doplnit bod 1. 6. Výjimka ze směrnice – Pokud se jedná o
zakázku související s žádostí o poskytnutí dotace, řídí se výběr dodavatele postupem, který
umožňují nebo definují pravidla dotačního titulu. Ostatní body směrnice zůstávají beze změny.
19) nabídku od f. ARTENDR na dopracování projektu na opravu opěrné zdi u dílen do ul. Školní za
cenu 29.000,- Kč bez DPH.
20) zúčastnit se aukce pozemku parc. č. 175/3 k.ú. Žleby.
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení:
1) žádost manželů F. o odkup části parcely č. 93/1 k.ú. Žleby
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) email pana A. P. a pana M. P. a jednání pí starostky s advokátkou.
2) soupis dotací s tím, že prozatím budou veškeré další akce pozdrženy až do druhé poloviny tohoto
roku.
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3) zprávu finančního výboru.
4) výpis usnesení.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce a p. místostarostovi vypracovat manuál pro prodej pozemků.
2) p. místostarostovi zajistit vyčištění pozemku č. 398/2 k.ú. Žleby.
3) pí starostce zajistit nabídku od pí Járové na úpravu zahrady u domu č.p. 348 za cenu 40.000,- Kč
4) p. místostarostovi doložit cenovou nabídku na materiál k dosypání zatravňovací dlažby u domu
č.p. 348.
5) p. Fialovi vyčistit kanál u výjezdu ze Žlebů do Čáslavi.
6) p. Zavadilovi odpojit a vyřadit akumulační kamna v hasičárně v Zehubech.

…..……………………………………
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka

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