USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 24.4.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2017.
2)podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6019306/01 Žleby, Sibiř
p.č.774/57.
3)podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-6021029/1 Žleby, Ke Mlýnu, PK 386/1.
4)přijetí dědictví na základě usnesení 51D1185/2016-57 po panu Stanislavu Dostálovi.
5)předání movitých věcí do užívání hasičům Žleby, finanční prostředky budou použity na
úhradu nákladů vynaložených na zpopelnění.
6)cenovou nabídku a vypsání výběrového řízení na akci „Komunikace Žleby Sibiř II.“
7)cenovou nabídku na opravu výtahu na budově s chráněnými byty čp.478 za cenu 21.000,Kč +DPH.
8)cenovou nabídku na opravu komunikace v Borovičkách Žleby, za cenu 145.371,-Kč bez
DPH.
9)opravu školního dvora pro účely parkování učitelů za cenu 136.384,-Kč cena včetně DPH.
10)v rámci bezpečnostních opatření svícení veřejným osvětlením po celou noční dobu ve
Žlebech, Zehubech, Kamenných Mostech.
11)prodej výsuvného žebříku p. Miláčkovi za cenu 6.000,-Kč.
12)zrušení bodu č.21) h ze dne 27.2.2017 zastupitelstva obce a zároveň schválilo pronájem
nebytových prostor v čp. 272, sl. Anetě R. do konce roku 2017.
13)snížení kapacity MŠ Žleby z počtu 75 dětí na 50 dětí.
14)zakoupení nového programu na spisovou službu KEO 4 za cenu 20.160,-Kč bez
DPH+5290 Kč roční udržovací poplatek.
15)umístění značek do ulice Školní.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1)žádost o výstavbu zpevněného stání k.ú. Žleby.
2)smlouvu o zprostředkování a spolupráci s f. SFORP s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2016.
2)informace ohledně získání nového auta.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)p. Musilové vyvěsit na úřední desce návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2016 +
auditní zprávu.
2)p.Zavadilovi a p.Justovi projít el. jističe v obecních budovách.
3)místostatrostovi zjistit spokojenost občanů se službami pana MUDr. Sýkory.
4)starostovi prověřit tržní cenu pozemku PK 9 v ulici Ke Mlýnu.
5)zaměstnancům p.Misarovi a p.Kunáškovi zajistit nabídky na nákup sekacího traktůrku.
5)stavební komisi a starostovi provést místní šetření v ulicích na Sibiři k umístění retardérů.
6)starostovi vyzvat soukromé zemědělce z Hostovlic k neničení místní komunikace
v Zehubech.

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

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

