USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 29.3.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) program veřejného zasedání dne 29.3.2010.
2) zpracování rozboru vody - dusičnany, tvrdost, ph, mechanické nečistoty.
3) nechat zpracovat projekt na výstavbu dětského hřiště.
4) 11 členů zastupitelstva obce Žleby pro komunální volby 2010.
5) změnu vedení účetnictví v ZŠ a MŠ Žleby dle z.č.563/91 SB., na zjednodušené.
6) opravu, nátěr a zatěsnění oken v ZŠ Žleby od pana Pavla Kratochvíla za cenu 182.075,-Kč
7) prodej pozemku st.138/2 v k.ú.Žleby panu Tuhému za cenu 5.400,- Kč.
8) cenovou nabídku a opravu od Realitní Čáslav na omítky a žlaby budovy čp. 67 za cenu
77.000,-Kč bez DPH.
9) rekonstrukci autobusové zastávky Markovice v provedení spol. Silnice Holding Čáslav za
cenu 282.259,-Kč včetně DPH.
10) termín dokončení chodníku v ul. Družstevní do 30.6.2010.
11) pořízení 4 ks lamp veřejného osvětlení k chodníku v ul. Družstevní.
12) smlouvu o smlouvě budoucí - věcná břemena pro trasu produktovodu přes obecní pozemky
v k.ú.Žleby.
13) obeslání firem na zhotovení projektové dokumentace pro st.povolení pro ČOV a kanalizaci
Replyn s.r.o. Rosice, BKN Vysoké Mýto, Jafis Litomyšl.
14) výběrovou komisi pro výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace pro stavební
povolení pro ČOV a kanalizaci : p. Lanc, p. Novotný, p. Šindelář, ing. Podhorský,
pí Poštová
náhradníci: ing. Kožený, p. Mrkvička, p. Marousek, p. Pazderka, p. Just
15) novou cenu parkovného: osobní vůz - 50,-Kč, autobus - 140,-Kč, motocykl - 30,-Kč.
16) žádost paní Věry Dvořákové o umístění do domu s chráněnými byty.
17) změnu výpočtu cestovních náhrad pro rok 2010 dle zákona č.462/2009 Sb.
18) svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu na termín týden před poutí ve Žlebech.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) informace z Povodí Labe o kácení stromů.
2) dopis od f. Tesla - výstavba fotovoltaických elektráren.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi objednat anlýzu pitné vody u nezávislé hygienické laboratoře.
2) starostovi nechat zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu dětského hřiště.
3) stavební komisi zjistit podrobnosti k záměru prodeje pozemku č.754/3, ost. plocha o výměře
45 m2 k.ú. Žleby.
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