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Výpis usnesení zastupitelstva obce  
ze dne 27. 2. 2023 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Kunášek. 
2) ověřovatele zápisu p. Novotný, p. Bc. Šindelář. 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2023 s tím, že bod různé bude doplněn  

o bod výsadba hřbitova. 
4) dar pro ZŠ a MŠ určený na nákup hraček v hodnotě 3.754,-Kč. 
5) nákup serveru pro ZŠ a MŠ Žleby v celkové hodnotě 46.141,90 Kč vč. DPH s tím, že 

částka bude čerpána z investičního fondu organizace. 
6) uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním 

zemědělským intervenčním fondem a ZŠ a MŠ Žleby na akci „Pořízení technického 
vybavení – interaktivních tabulí do tříd ZŠ Žleby“ a pověřuje podpisem dohody ředitelku 
ZŠ a MŠ Žleby. 

7) poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ZŠ a MŠ Žleby ve výši 389.999,-Kč na 
profinancování dotační akce „Pořízení technického vybavení – interaktivních tabulí do tříd 
ZŠ Žleby“. 

8) vypsání výběrového řízení na dodavatele interaktivních tabulí do tříd ZŠ Žleby. 
9) podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu místní komunikace na 

pozemcích parc.č.769/2 a 966/2 k.ú. Žleby. 
10) cenovou nabídku na podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj od firmy 

Kubr Kolín s.r.o. ve výši 8.000,- Kč při podání žádosti + 1,5 % z přiznané dotace. 
11) nákup měřící sondy na ČOV za částku 38.650,- Kč bez DPH, přefakturací přes VHS  

v rámci servisní smlouvy. 
12) prodej části pozemku parc.č.93/1 k.ú. Žleby o výměře 144 m2 Žleby za částku 50,- Kč/m2 

+ majetkoprávní náklady panu K. 
13) bezúročnou půjčku pro DSO Mikroregion Čáslavsko na šest měsíců ve výši 150.000,- Kč 

na profinancování dotace na nákup el. úředních desek za podmínky, že půjčka neodporuje 
zákonu o obcích. 

14) nový ceník od firmy Recycling Čáslav. 
15) žádost k pozemkovému úřadu na vytýčení parcely p.č.846 v k.ú. Zehuby. 
16) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce za 

částku 6.200,- Kč. 
17) rozpočtovou změnu č.1/2023. 
18) uzavření dodatku č. 2 s firmou Dimatex, kdy dochází ke změně platby za umístění 1 

kontejneru na 200,- Kč bez DPH. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) vypracování studie na přesunutí přechodu pro chodce na náměstí. 
2) probíhající jednání s firmou Silnice Čáslav a dotčenými orgány. 
3) záměr VesSpolku Zehuby na výsadbu stromů u cesty na Štikavce. 
4) žádost o opravu cesty k hájence u sv. Anny. 
5) postupnou výsadbu na hřbitově pod vedením pí Bc. Novotné. 
6) výpis usnesení. 
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Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) pí starostce zajistit cenové nabídky na opravu cesty k hájence u sv. Anny. 
2) pí starostce zajistit přidání kontejnerů na sklo a na papír. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..…………………………………… ………………………………………   
 Mgr. Ludmila Záklasníková  MVDr. Zdeňka Nová 
 starostka  místostarostka 


