
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce dne 6.9.2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2010.
2) 5% zádržného pro f. AZ H.Městec zaúčtovat jako závazek obce na její účet.
3) podpis smlouvy s firmou TES Čáslav za cenu 1.545.000,-Kč vč. DPH na opravu 

komunikace v Zehubech.
4) pana ing. Kopeckého jako stavební dozor pro vybudování cesty v Zehubech za cenu 1,6% 

ceny díla bez DPH.
5) prodej části pozemku pč.573/5 k.ú. Zehuby p.Petříčkovi, Kamenné Mosty.
6) umístění označení stezky pro pěší od Petříkových k Hrázi na chodníku v ul.Družstevní.
7) odložení dodavatele tradiční poutě ve Žlebech v roce 2011 na nové zastupitelstvo.
8) zařazení projektu výstavby dětského hřiště zařadit do žádostí o dotaci z programu FROM a 

umístění hracích prvků podél nově projektovaného plotu hřiště..
9) konání ustavujícího zasedání zastupitelstva U Kosů.

10) II.rozpočtovou změnu pro rok 2010,dle přílohy.
11) příspěvek ve výši 1.000,-Kč bluegrásové vystoupení u Kosů dne 23.10.2010.
12) vykoupení části  pozemku p.č. 125/1 k.ú. Žleby od p.ing.Koženého Václava za cenu dle 

znaleckého posudku.
13) přijetí příspěvku od Českých drah ve výši cca 400.000,-Kč na více náklady spojené s 

kanalizační přípojkou k č.p. 200 ve Žlebech. Ošetřit smlouvou termín přijetí dotace před 
realizací.

14) uzavření smlouvy s panem Šmejckým Jiřím na prostory bývalého kadeřnictví v čp.272 za 
současné  aktuální nájemné po připočtení inflačního navýšení.

15) rozdělení příspěvků místním organizacím jako v předešlém roce.
16) vícepráce na truhlářsko-montážní práce "Oprava oken ZŠ Žleby" ve výši 18.597,-Kč.
17) záměr pronájmu části pozemku p.č.774/2 k.ú. Žleby

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6. a 13.8.2010.
2) informace o průběhu výstavby dešťové kanalizace.
3) informace o průběhu akce zateplení budovy MŠ.
4) informace o průběhu akce splaškové kanalizace Žleby.
5) žádost o opravu cesty k čp.58 Kamenné Mosty.
6) rekonstrukci el.vedení v Kamenných Mostech.
7) zahájení vodoprávního řízení na vodní nádrži Pařížov.
8) audit hospodaření obce  dne 2.12.2010.
9) dopis pana Prchala Žleby.

10) stížnost na zastupitelstvo obce Žleby.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) bytové komisi řešit situaci bytu v čp.348.

Vladimír Šindelář v.r. Ing. Vlastimil Kožený v.r.
starosta obce místostarosta obce


