
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 28.5.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 28.5.2012.
2) nákup pozemku p.č.159/1 k.ú. Žleby o výměře 344 m2, za cenu 100,-Kč/m2.
3) podpis nové smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti s pojišťovnou Kooperativa za 

cenu 84.855,- Kč ročně.
4) přijetí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2012 evidenční číslo 

FRO/VEP/012860/2012.
5) podpis smlouvy se Středočeským krajem o podpoře financování has.zbrojnice Žleby.
6) výjimku z průměrného počtu žáků na školní rok 2012/2013 pro ZŠ Žleby.
7) zpětně žádost o úpravu rozpočtu v ZŠ a MŠ Žleby pro rok 2011.
8) závěrečný účet obce Žleby pro rok 2011 bez výhrad.
9) návrh na přidělení částek z kladného hospodářského výsledku ve výši 115.877,63 Kč do 

rezervního fondu ZŠ Žleby.
10) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.93/1 v k.ú.Žleby.
11) nákup dvou branek a jednoho pružného skákacího koníka za částku s montáží do 30.000,-

Kč.
12) Vnitřní směrnici 2/2012 "Řízení o místních poplatcích".
13) žádost o umístění paní Evy Johnové do domu s chráněnými byty.
14) žádost o umístění pana Jiřího Hrušky do domu s chráněnými byty.
15) zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 966/2 v k.ú. Žleby ve prospěch f. RWE GasNet 

s.r.o.
16) volbu nového člena finančního výboru paní Annu Němcovou na místo abdikovaného pana 

Zdeňka Fialy.
17) nákup prvků na dětské hřiště do Zehub do částky max.30.000,-Kč
18) opravu bodu č.169 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.4.2012 o počtu dětí v mateřské 

škole a to: vařit se bude minimálně pro 6 a více dětí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2011.
2) konání valné hromady VHS Kutná Hora.
3) anonymní dotaz na drůbežárnu Skovice.
4) čerpání fin.příspěvku ZŠ a MŠ Žleby.
5) informaci ohledně kanalizace, dle přílohy.
6) abdikaci pana Zdeňka Fialy na člena finančního výboru.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem a Obcí Žleby.
2) stavební komisi prošetřit vedení plynu,dešťové kanalizace a umístění jímky na parcele p.č. 

93/1 k.ú.Žleby.
3) stavebnímu úřadu dohledat kolaudační rozhodnutí týkající se drůbežárny Skovice.

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


