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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí Němcová, p. Novotný.
ověřovatele zápisu p. Musil, p. Semerád.
program zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2.2022.
prodloužení smlouvy na pojízdnou prodejnu na šest měsíců.
pověření p. místostarosty, pí starostky, p. Zavadila ve spolupráci s právním zástupcem činit
kroky ohledně školy – kolaudace.
cenovou nabídku na generální klíč od f. Zámečnictví Pavel Němec, Kolín za částku 87.399,- Kč
bez DPH s tím, že bude hrazeno z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby z jejich investičního fondu.
Smlouvu o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce za cenu 4.400,- Kč bez DPH.
uzavření Smlouvy s f. ARRIVA autobusy a.s. na dopravní obslužnost na dobu určitou
do 11. 6. 2022.
žádost o byt do čp.15 a zařazení do pořadníku slečny K.Z.
žádost o byt do čp.15 a zařazení do pořadníku paní H.T.
žádost o byt do čp.15 a zařazení do pořadníku paní V.T.
vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 93/1 k.ú. Žleby o výměře cca 130 m2.
záměr prodeje vozidla PV3S za minimální cenu 100.000,-Kč obálkovou metodou.
komisi na otevírání nabídek na prodej vozidla PV3S ve složení p. Novotný, p. Suchánek, p.
Fiala.
náhradníky komise na otevírání nabídek na prodej vozidla PV3S p. Semeráda a
pí Záklasníkovou.
vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.74/1 k.ú. Žleby za cenu 30,-Kč/m2 o výměře
cca 15 m2
Rozpočtovou změnu č.1/2022.
cenovou nabídku f. Rokos stavby s.r.o., Čáslav na výkopové práce s výměnou vodovodního
řadu v ul. Za Šumavou za cenu 105.646,- Kč bez DPH.
opravu komunikací recyklátem od pana Šťastného, Žleby za celkovou cenu 262.164,- Kč s
DPH. Jedná se o komunikace Kamenné Mosty k č.p. 58, komunikace Kamenné Mosty k č.p.
43, komunikace Kamenné Mosty k č.p. 10, komunikace Kamenné Mosty k č.p. 45, komunikace
Žleby, U Palouku k č.p. 358, komunikace Žleby, Nábřežní k č.p. 192, spojovací cesta Žleby, od
hřbitova k ul. Mládežnická.

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení ohledně odvolání p. místostarosty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

cenovou nabídku na opravu chodníku v ul. Za Šumavou od pana Šťastného.
Informaci ohledně ZŠ Žleby.
výši nájemného od NPÚ.
dopis od pana J.K.
Stránka 6 z 7

Obec Žleby

Zá me ck é n á mě st í 6 7, 28 5 6 1 Žl eb y

5) developerský projekt.
6) chystanou změnu ve fakturaci stočného.
7) záměr ČEZ Distribuce demontáž nn, knn, úprava TS, ul. Příčná, Obránců míru, Vinařská a
realizace projektové dokumentace f. ENERGOLAND spol. s r.o.
8) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.2.2022.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce a p. místostarostovi připravit finanční analýzu příjmu z parkoviště.
2) p. místostarostovi jednat s panem J.K.
3) p. místostarostovi kontrolní prohlídku kanálů v ul. V Chalupách.

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

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