
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce Žleby ze dne 26.10.2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce dne 26.10.2015.
2)soudní vystěhování rodiny pana Viktora R. z obecního bytu čp.272 z důvodu dlouhodobého 
neplacení nájemného.
3)příspěvky ve výši 5.000,-Kč pro každého žáka, který nastoupí do 1.ročníku ZŠ Žleby a to až do 
roku 2018.
4)vyhotovení cenové nabídky na pořízení hloubkového vrtu pro získání pitné vody pro obyvatele 
Markovic.
5)podání žádosti na bezúplatný převod pozemku do majetku obce (místní komunikace v 
Markovicích).
6)dofinancování ochranných pracovních prostředků ve výši 50% předložených celkových výdajů 
167.184,-Kč pro SDH Žleby z rozpočtu obce.
7)žádost o umístění do domu s chráněnými byty p. Pavlíny F. Markovice 320.
8)odprodej části parcel p.č.93/1 a 989 k.ú.Žleby cca 100 m2 paní Iloně K.
9)odprodej pozemku p.č.97/24 k.ú.Žleby, o výměře 539 m2, panu Janu U.
10)položení obalovací směsi v ul.Ke Mlýnu od společnosti Silnice Čáslav za částku 553.817,-Kč s 
podmínkou vyspravovaní ostatních místních komunikací v obci Žleby.
11)uzavření nové smlouvy s f.Anima Čáslav o zajištění terénní pečovatelské služby v obci Žleby a 
k.ú. Žleby a Zehuby.
12)Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 75.000,-Kč pro rok 2015.
13)podání žádosti o dotaci na výstavbu splaškové kanalizace v lokalitě Sibiř II.
14)Servisní smlouvu s  f. Elektroslužby Zavadil, Žleby 483, za částku 280,-Kč/hod běžný servis a 
250,- Kč/hod periodický servis.
15)zahájení provozování ČOV a kanalizací od  listopadu 2015.
16)udělení vyjímky z průměrného počtu žáků  pro školní rok 2016/2017 a dofinancování
17)žádost o udělení souhlasu s realizací projektu "Rezidenční park důstojného stáří ve Žlebech" od 
projektové a rozvojové agentury, a.s.
18)záměr prodeje parcely p.č. 919 k.ú. Zehuby.
19)zřízení funkce bezpečnostního pracovníka v obci Žleby dotované z Úřadu práce, žadatelce paní 
Lenky R. po dobu poskytování dotace na tuto pozici.
20)nákup počítače ve výši 20.000,-Kč pro knihovnu.



Zastupitelstvo obce neschválio:

1)bezúplatný převod části pozemku p.č. st.19/1 k.ú. Žleby od pana Ladislava Z.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)jednání s panem Kocourkem o pronájmu pozemku.
2)činnost kontrolního výboru.
3)návrh rozpočtu na rok 2016.
4)informaci ohledně opravy mostu V Chalupách.
5)informaci k provedenému místnímu šetření stavu tarasu.
6)informaci o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, bioodpadu.
7)urgenci místním spolkům o dodání podkladů pro vydání publikace.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)p.Novotnému dále jednat s panem Kocourkem o pronájmu pozemku.
2)starostovi oslovit hydrogeologa ohledně vrtu studny v Markovicích.
3)starostovi zajistit stanovisko památkářů na opravu tarasu.
4)p.Musilové vyvěsit návrh rozpočtu na rok 2016.
5)místostarostovi jednat s TJ Spartak ohledně odkoupení dětského hřiště.
6)p.Merhautové najít fakturaci o platbě nájemného f.Vodafon a připravit rozpočtovou změnu

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


