
U S N E S N Í
zastupitelstvo obce ze dne 19.12.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2011.
2) přijetí úvěru na financování ČOV a kanalizace ve výši 20.000.000,-Kč.
3) uzavření smlouvy o úvěru č. KA1108940 ve výši 20.000.000,-Kč se společností 

Volskbank CZ, a.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
4) disponenty s úvěrovými prostředky a to tak, že k žádostem budou vždy připojeny dva 

podpisy  ze tří zvolených disponentů. (starosta, místostarosta, ekonom obce)
5) cenovou nabídkou na revizi s opravou veřejného osvětlení od pana Justa na částku 

49.275,- Kč.
6) rozpočet obce pro rok 2012.
7) rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2011.
8) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci pečovatelského domu  pro devět chráněných bytů 

v čp. 348, Žleby.
9) dofinancování rekonstrukce pečovatelského domu čp. 348 z vlastních zdrojů.

10) dodatek č. 4 s f. Veolia Transport za cenu 4 x 31.520,-Kč / rok 2012
11) smlouvu o zimní údržbě s panem Lebduškou za 450,-Kč + DPH za motohodinu.
12) odstoupení od smlouvy a vyplacení částky 10.000,-Kč s man. Zajícovými 
13) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Žleby a ČEZ Distribuce, a.s.
14) smlouvu o provedení stavby mezi Obcí Žleby a Povodí Labe s.p.
15) dodatek č. 1 k darovací smlouvě se Silnicemi Čáslav.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.11.2011.
2) informaci o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
3) informaci o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci v ZŠ.
4) informaci o podání žádosti o dotaci pro SDH Žleby, Zehuby a pro Spartak Žleby.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi a místostarostovi zjistit jednotlivé výhody opravy mostu V Chalupách – ve 

dřevěném nebo betonovém provedení
2) místostarostovi jednat s f. AVE Čáslav.
3) zastupitelům obce dodat návrhy termínů veřejných zasedání ZO na rok 2012.

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


