USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 26.9.2016

Zastupitelstvo obce schválilo:
1)program zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2016.
2)rozdělení pozemků PK 758 a PK 759 na tři stavební parcely a jejich prodej za 100,-Kč/m2 + náklady
na majetkoprávní převod. Pozemky jsou nabízeny bez inženýrských sítí.
3)uzavření smlouvy s f. Silnice Čáslav na úpravu části ulice V Chalupách před mostem a u nádraží za
částku 282.909,-Kč včetně DPH.
4)zajištění stavebního povolení a vypsání soutěže pro realizaci „Rekonstrukci ulice Ke Mlýnu“.
5)smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu s p. Markem D.
6)smlouvu o právu provést stavbu o podmínkách jejího provozu s p. Markem D.
7)poptávkové řízení na 34 lamp pro veřejné osvětlení v Kamenných Mostech.
8)uzavření smluvního dodatku č.2, smlouvy s f. FRZ nakladatelství – publikace Žleby.
9)převést pojistné plnění ve výši 19.352,-Kč na účet školy Žleby.
10)navýšení nájemného v obecních bytech o inflační nárůst.
11)žádost paní Eriky K., Zehuby o umístění do domu s chráněnými byty v čp.478.
12)Rozpočtovou změnu č.5 pro rok 2016.
13)záměr rekonstrukce budovy čp.15, za účelem výstavby startovních bytů. S tím ZO odsouhlasilo
pořízení PD za cenu 145.000,-Kč+DPH a schválilo odbourání přístavby bývalého dětského oddělení.
14)cenovou nabídku – box na kontejnery, ulice Havlíčkova, za částku 29.510,-Kč od pana Josefa
Kodeše.
15)cenovou nabídku na opravu veřejného osvětlení v Zehubech od pana Mikysky za cenu 39.100,-Kč +
DPH.
16)opravu pomníků na hřbitově ve Žlebech, na náklady Velvyslanectví Ruské federace v České
republice, realizované firmou Bau – AMSTAV s.r.o. Praha
17)předkládání dokladů o likvidaci odpadních vod u obyvatelů, kteří nepožádali o přípojku na obecní
kanalizaci.
18)zaslat výzvu s termínem 30 dnů občanům, kteří nejsou připojeni na obecní kanalizaci, poté pokud
nebudou připojeni, vymáhat smluvní pokutu.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) žádost pana Augustina F. o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)plán nápravných opatření v ZŠ a MŠ Žleby.
2)žádost paní Dagmar S. o přidělení bytu.
3)konání voleb ve dnech 7.10. a 8.10.2016.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)starostovi jednat s ČTÚ.
2)majetkovému odboru -poslat nepřipojeným obyvatelům na kanalizaci poslední upomínku
k připojení do 30 dnů, poté uplatňovat smluvní pokutu.
3)starostovi jednat s dopravní policií ohledně umístění retardérů do ulic Zahradní, Havlíčkova a
Žižkova.
4)starostovi projednat se stavebním dozorem závady na mostu v Chalupách.
5)starostovi a panu Krahulcovi zajistit opravu ulice Ke Mlýnu.
6)panu Justovi provést revizi veřejného osvětlení v Zehubech.
7)kontrolnímu a finančnímu výboru provést plánované kontroly a vyhotovit zápisy.
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