
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 21.2.2011

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) 1)úhradu neinvestičních nákladů na výuku žáků ve školském zařízení v Třemošnici.
2) odprodej pozemku p.č.183/9 k.ú.Žleby.
3) pronájem části pozemku p.č.968/2 k.ú.Žleby.
4) zrušení bodu č.95 b/2010 ze dne 15.12.2010.
5) prodej pozemku p.č.774/41 k.ú.Žleby panu Doxanskému a sl.Daňkové.
6) zrušení bodu č.34 ze dne 26.4.2010.
7) záměr prodeje pozemku p.č.784/3 k.ú.Žleby.
8) návrh na přidělení částek do fondů z kladného hospodařského výsledku ZŠ. Čerpání peněz z 

rezervních fondů dále podléhá schválení zastupitelstva obce. 
9) předložení nabídky na dokumentaci pro územní řízení, k investiční výstavbě v lokalitě Ke 

Mlýnu, Žleby.
10) vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby ČOV a kanalizace ve Žlebech.
11) starostu a náhradníka místostarostu do výběrových komisí na dodavatele stavby s tím, že tito 

pověření zastupitelé budou jmenovat další členy komisí.
12) příspěvek ve výši 2.000,- Kč na projekt filmu Poklad knížete Auersperga.
13) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Českými drahami na částku 

15.714,-Kč bez DPH.
14) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Úřadem pro zastupování státu, 

částka bude upřesněna po zjištění skutečného rozsahu stavby.
15) smlouvu na pronájem parkoviště u Hráze za úplatu ve výši 65 000,- Kč
16) finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč do svazku obcí mikroregion Čáslavsko.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) přidělení bytu ve starém  pečovatelském domě č.p. 348 panu Jánu Tomášovi z důvodu 
nevyhovujících hygienických podmínek a havarijního stavu domu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.1.2011.
2) informaci o dotaci pro ZŠ Žleby.
3) výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Žleby.
4) výstavbu domu pro důchodce či pečovatelského domu.
5) žádost Realitní a stavební spol.s.r.o. Čáslav o zařazení do seznamu firem pro výběrové 

řízení.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) 1)starostovi zajistit opravu hřbitovní zdi ve Žlebech.
2) stavební komisi prohlédnout komunikace ve Žlebech a Kamenných Mostech
3) stavební komisi prověřit možnost výsadby zeleně v dolní části výstavbové zóny Sibiř I.
4) starostovi odepsat p. Balogové ve věci žádosti přidělení bytu.

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


