USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 28.3.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)II.rozpočtovou změnu pro rok 2011, dle přílohy.
2)podpis smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s. pro uložení vedení ve Žlebech
3)prodej pozemku p.č.754/3 v k.ú. Žleby panu Rakovi ,dle ceníku.
4)výsadbu křovin v nové zástavbě Sibiř II.
5)opravu cesty v ul.Za Lihovarem drtí.
6)opravu cesty v ul.Ke Hřišti kamenem a drtí.
7)oprava cesty v ul.Ke Mlýnu - Na Malé obci kamenem a drtí.
8)úpravu cesty v Kamenných Mostech odvod povrchové vody katrem a kanalizací do Hostačovky.
9)oprava cesty u domu čp.58 Kamenné Mosty kamenem a drtí
10)žádost o umístění do domu s chráněnými byty - pan B.Valenta.
11)vyhotovení studie pro řešení dopravní situace pro lokalitu Ke Mlýnu od f. Proagro za cenu
24.192,-Kč s DPH.
12)dodatek č.3 ke smlouvě se spol.Veolia a.s.
13)žádost o posouzení stavu lípy v Kamenných Mostech.
14)žádost o povolení uložení kabelu do výkopu plánované kabelizace v Kamenných Mostech a
Zehubech , včetně podpisu smluv o budoucích smlouvách na věcná břemena s f. ČEZ.
15)žádost o přenechání, eventuelně odkup betonových sloupů od f. ČEZ v Kamenných Mostech.
16)žádost o použití zděných pojistkových skříní v Kamenných Mostech a Zehubech při
rekonstrukci sítě NN.
17)umístění dopravní značky B 17 na železniční přejezd na trati Žleby – Třemošnice, k.ú. Žleby
18)podpis mandátní smlouvy s f. HAVE invest s.r.o. pro projekt na získání dotace na opravu
soc.zařízení ZŠ.
19)podpis smlouvy o dílo s p.ing. arch.Beranem na vypracování projektu Modernizace ZŠ.
20)podpis smlouvy o partnerství s městem Zruč nad Sázavou.
21)podpis smlouvy o partnerství s Mas Lípa pro venkov.
22)podpis smlouvy o partnerství se ZŠ Krchleby.
23)podpis smlouvy o partnerství se ZŠ Zbraslavice.
24)podpis smlouvy o partnerství s AZ RED line Stříbrná Skalice.
25) způsoby financování akce rekonstrukce soc.zařízení - dle přílohy.
26)rozpočtový výhled obce Žleby 2011 -2016.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1)žádost p.Hilpertové o přidělení bytu v čp.5.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.2.2011.
2)svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 12. - 14.5.2011.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)zajistit vyklizení a zakonzervování budovy čp.348 pro plánovanou rekonstrukci na objekt s
chráněnými byty.
2)starostovi a stavební komisi vyzvat vlastníky nemovitostí nad hřištěm k projednání odpadů
splaškových vod na veřejnou komunikaci.
3)starostovi zajistit cenovou nabídku na provedení odvodňovacího kanálu v Kamenných Mostech.
4)starostovi zajistit posudek na stav lípy v Kamenných Mostech.
5)starostovi odepsat p.Hilpertové na žádost o přidělení bytu v čp.5
6)starostovi jednat s panem Sekerou ohledně vypínání proudu.
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