
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 9.9.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce  dne 9.9.2013.

2) vítěze poptávkového řízení Vodárenskou společnost Chrudim.
3) uzavření smluv na vybudování  kanalizačních přípojek v zástavbě Sibiř II., za úplatu 

10.000,- Kč.

4) uzavření dohody s projekční firmou Replyn o náhradě škody.
5) částečné vybudování připojení tlakové kanalizace u čp.120 a čp. 134 

6) bezúplatný převod kanalizační přípojky u čp. 183 Obci Žleby a její provozování.
7) podání žádosti o dotaci na obnovu odvodnění Sibiře – stará zástavba.

8) vypsání výběrového řízení na dodavatele dešťové kanalizace.
9) podepsání smlouvy s f. EP Consult na provedení výběrového řízení za cenu 18.000,-Kč + 

DPH.

10) bezúplatné převedení pozemků č. 909/7, 176/6, 248/6, 877, 175/3 a 205 k.ú. Žleby, od 
Úřadu pro zastupování státu.

11) žádosti o umístění do domu s chráněnými byty čp. 478 p. Milana Staňka, p. Ilonu 
Kučerovou, p. Josefa Kutílka a do domu s chráněnými byty čp. 348 p. Zbyňka Tomíčka, 
p. Gabrielu Patákovou .

12) podpis smlouvy s Krajským úřadem o poskytnutí dotace.
13) odkup parcely p.č. 774/44 k.ú. Žleby od pana Marouska Pavla, Žleby 442.

14) Rozpočtovou změnu č. III., dle přiloženého návrhu.
15) smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno za úplatu 1.000,-Kč s f. ČEZ.

16) příspěvek pro festival Bluegrassové Žleby ve výši 10.000,-Kč.
17) cenové navýšení nájmů v obecních bytech dle platné legislativy.

18) smlouvu s p. MUDr. Kneřovou - smluvním lékařem, za cenu 2.000,-Kč/rok.
19) zrušení značky se zákazem stání před čp. 7 ve Žlebech

20) podání žádosti o dotaci na opravu ulice V Chalupách a most na železniční nádraží.
21) uzavření smlouvy s panem Damaškem na zajištění dotace pro opravu ulice V Chalupách 

a most na železniční nádraží.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) zamezení vjezdu do ulice V Chalupách v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV Žleby.
2) zrušení železničního přechodu v k.ú.Žleby.

3) bezúplatné převedení pozemků č.58/2, 902/2 od Úřadu pro zastupování státu.
4) příspěvek na publikaci Města a obce.

5) podporu časopisu Historický kaleidoskop



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Smlouvu o odvádění odpadních vod a obchodní podmínky.

2) humanitární sbírku pro občany postižené povodní.
3) zprávu finančního výboru.

4) aukci energií probíhající v Čáslavi.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi vyvěsit smlouvu o odvádění odpadních vod a obchodní podmínky na vývěsku a 
WEB obce.

2) p. Justovi opravu rozhlasu.

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


