
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 8.10.2012

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) doplacení rozdílu ceny na modernizaci školy a požadovat rozdíl z rozpočtu školy ve výši 
146.896,-Kč.
2)zápůjčku nábytku , interaktivní tabule a počítačové sestavy do ZŠ Žleby.
3)prodej části pozemku p.č.26/9 k.ú.Žleby,  p. Lence H., Žleby., za cenu 40 Kč/m2
4)prodej pozemku p.č.389/4 k.ú.Zehuby, panu Michalu D. za cenu 30 Kč/m2.
5)směnu pozemků p.č.774/44 za část PK 759, včetně vybudování sítí do 3 let.
6)prodej části  pozemků p.č.167/33 a 167/7 k.ú.Žleby , p.Svatoplukovi Z. Žleby, za cenu 40 kč/m2.
7)dodatek č.2 smlouvy o dílo s f.AZ Heřmanův Městec, 9 chráněných bytů.
8)zřízení pracovního místa pro technickou administrativu pro účetnictví,vedení a řízení kanalizace a 
ČOV.
9)dodatek č.1 k Mandátní smlouvě s f. VK CAD  ze dne 10.11.2011.
10)dodatek č.2 k Mandátní smlouvě s f. VK CAD ze dne 10.11.2011.
11)dohodu o provedení archeologického výzkumu č.712079 s Archeologickým ústavem AV ČR 
Praha, za cenu 75.684,-Kč včetně DPH.
12)podepsání smlouvy na provádění výkonu autorského dozoru stavby "Kanalizace a ČOV Žleby" s 
p.ing.J.Puldou CSc. z f.REPLYN za cenu 184.320,-Kč.
13)podpis smlouvy o umístění koncového prvku varování o vyrozumění obyvatelstva s HZS.
14)přeprodej pozemku p.č.774/42 k.ú.Žleby man.Salfickým.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)kontrolu využití dotace na výstavbu dětského hřiště z programu FROM 2011.
2)svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 25. - 27.10.2012.
3)informaci  k plánované výstavbě (rekonstrukci) dešťové kanalizace Sibiř - stará zástavba.
4)informaci o monitorování eroze zemědělské půdy 
5)informaci o nabídce vstupu do svazku obcí MAS Lípa pro venkov.
6)informaci o provedenému radonovém měření v MŠ.
7)žádost o příspěvek na činnost od TJ Sokol Žleby a ČSŽ.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)stavební komisi posouzení stavu odvodu dešťové vody u nemovitosti p.Hanušové.
2)starostovi oznámit účinky dopadu eroze zem.půdy na Pozemkový úřad.
3)místostarostovi prověřit nabídku na dodávky plynu od f.OAZA Kutná Hora
4)místostarostovi kontaktovat p.Řehoře a starostovi jednat s p.Šmídem z důvodu konání poutě v 
zám.parku.
5)starostovi jednat s Povodím Labe o zpevnění koryta Doubravy.
6)p.Fialovi objednat protipovodňové pytle.

.............................. .......................................
ing.Vlastimil Kožený             Vladimír Šindelář
místostarosta  starosta obce


