
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016.
2) Odkup herních prvků od TJ Spartak  Žleby za cenu 100.000,-Kč (poměrná část původní ceny dle 
předložené pořizovací  faktury č.29010104).
3) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní o provozování předmětu koupě s obyvateli v Markovicích 
 ( vrt v Markovicích.)
4) Vyzvání  Policie ČR na kontrolu rychlosti řidičů na místních komunikacích na Sibiři v obytné 
zóně 30 km/hod. a  Kamenných Mostech.
5) Smlouvu na Svoz a zpracování BRO s panem Ing.Petrem Miláčkem na 1 rok. Cena za přistavení 
a odvoz  1 ks kontejneru 19 m3 činí  500,-Kč + DPH.
6) Uzavření smlouvy na dodávku elektřiny s ČEZ Prodej,s.r.o. na období 1.3.2016 – 28.2.2018 dle  
    nabídky č.11039232-2.
7) Žádost paní Hany Š., Čáslav o umístění do domu s chráněnými byty v čp.348, Žleby.
8) Doprojektování drenáže Sibiř II.,  Stoka D2 ,v dimensi 200 mm.
9) Rozpočtovou změnu č.1/2016 na rok 2016.
10) Navýšení odměn zastupitelů obce dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb., a to od 
1.1.2016.
11) Uzavření smlouvy o užití komunikace pro provedení stavby s Povodím Labe, s.p.
12) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č.IV-12-6019306/01 ve  Žlebech,  p.č.774/57.
13) Podpis kupní smlouvy s Mgr. Dagmar K.  po úpravě článku II. dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1) Nabídku na zhotovení obecní vlajky od Mgr. Jana Tejkala, heraldika.
2) Pojištění právní ochrany obce nabízené společností D.A.S.-Rechtssdrutz  AG.
3) Připojení k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Informaci k dalším připravovaným investičním akcím v obci.
2) Informaci z Ministerstva životního prostředí.
3) Urgenci spolků o poskytnutí podkladů k vytisknutí publikace.
4) Výsledek Tříkrálové sbírky – vybráno 17.992,-Kč

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Místostarostovi jednat s Národním památkovým úřadem.

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


