USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 23.1.2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.1.2017 se změnou v bodu č.7 kde bude zařazena
nově – Informace o rekonstrukci ulice Ke Mlýnu a vypsání výběrového řízení. Původní bod s cenovou
nabídkou plynofikace lokality Ke Mlýnu, bude projednán na příštím zasedání Z.O.
2)cenovou nabídku na výměnu oken v tělocvičně za cenu 451.312,-Kč s DPH od f. RI Okna.
3)prodej pozemku p.č.242 a části pozemku p.č.244/1 k.ú. Žleby za cenu 40,-Kč/m2 do podílového
spoluvlastnictví manželů Miroslava a Jany K. a firmě AK TRADING, zast. ing. Antonínem K.
4)prodej částí pozemků p.č. PK 577 o výměře 125 m2 za cenu 50,-Kč/m2 a PK 578/2 o výměře 73 m2
za cenu 30,-Kč/m2, manželům Václavu a Boženě N., Žleby.
5)dodatečně podpis Dodatku č.1, ke smlouvě s f. EVOS Hydro ohledně navýšení rozpočtu na kanalizaci
v lokalitě Sibiř II. a pro změnu termínu plnění.
6)vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice Ke Mlýnu.
7)podpis smlouvy s ing. Pavlem Tošovským pro organizaci výběrového řízení za cenu 18.500,-Kč+DPH.
8)vybudování kontejnerové státní v ul. Za Šumavou za cenu 55.660,-Kč vč. DPH od f. Kulkabex, Žleby.
9)smlouvu mezi obcí Starkoč a ZŠ a MŠ Žleby ohledně finančního daru ve výši 1.500,-Kč.
10)odměnu zastupitelům od 1.2.2017 dle vyhlášky č.33/2003 Sb.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1)žádost o připojení se k akci Vlajka pro Tibet.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)bod týkající se cenové nabídky na vyhotovení projektu středotlakového rozvodu plynu v lokalitě Ke
Mlýnu bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
2)kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2016.
3)žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Ke Mlýnu ve Žlebech.
4)informaci k opravě pískovcového kříže v Zehubech.
5)informaci o bezúplatném převodu pozemku p.č.41/2 k.ú.Žleby.
6)výpověď z nájmu v čp.272 - Vinotéka.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)starostovi vyzvat firmy na výběrové řízení rekonstrukce ulice Ke Mlýnu: TES Čáslav, Konstrukce a
dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice, Martin Novotný Ronov nad Doubravou, KOMPRES Kolín, EVOS
Hydro, Ledeč nad Sázavou.

……………………………………..
Ing. Vl. Kožený
Místostarosta

………………………………………….
Vladimír Šindelář
starosta obce

