
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 29.5.2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)program zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2017.
2)finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro dětskou ordinaci praktického lékaře MUDr. Sýkory.
3)umístění retardérů v ulicích Zahradní a Havlíčkova.
4)závěrečný účet obce Žleby za rok 2016 s výhradou, včetně hospodaření příspěvkové org. ZŠ a MŠ 
Žleby.
5)Darovací smlouvu na motorovou řetězovou pilu mezi obcí Žleby a HZS Kladno.
6)Dodatek č. 22 ke smlouvě č. S/100183/05324222/002/2006 na zajištění odvozu separovaných 
odpadů s firmou AVE CZ. 
7)odstoupení firmy COLAS z důvodu nedoložení rozpočtu na akci „Rekonstrukce ulice V Chalupách“.
8)vítěze soutěže „Rekonstrukce ulice V Chalupách“ společnost Silnice Čáslav a.s. v ceně 6.345.240,-Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9)Rozpočtovou změnu č.3 pro rok 2017.
10)informaci k účtování stočného v roce 2017 na ČOV Žleby a cenu stočného ve výši 44,59 Kč/m3 
včetně DPH . Při kalkulaci byla uplatněna dotovaná částka ve výši 1.803.000,-Kč z obecního rozpočtu.
11)nákup KEO 4 Spisovou službu ve výši 24.900,-Kč + DPH.
12)okruh poptávaných firem pro veřejnou soutěž „Silnice Sibiř II. Žleby“, a to Silnice Čáslav, TES Čáslav,
HABAU, EUROVIA, EVOS HYDRO.
13)prodej části pozemku st.60, k.ú.Žleby o výměře 32 m2.
14)Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se spol.TES, spol s.r.o. na navýšení ceny o dílo na projekt „Oprava 
místní komunikace Kamenné Mosty o cca 70.987,90,-Kč.
15)nákup zahradního traktůrku HECHT za cenu 99.990,-Kč včetně DPH.
16)žádost o příspěvek ve výši 3.257,-Kč na nákup hraček do dětského koutku v MŠ Žleby.
17)Dodatek č.1/2017 s firmou PCO VIDOQ na rok 2017.
18)podpis změny závazku na zřízení předkupního práva k parcele č.774/59 k.ú. Žleby o výměře 622 
m2.
19)cenovou nabídku na vchodové dveře do ZŠ Žleby za cenu 19.522,96 Kč včetně DPH od firmy 
Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o.
20)nabídku na revizi el. instalace tlakové kanalizace za cenu 46.410,-Kč + DPH.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1)žádost o slevu na roční poplatek za vyvážení odpadů p. Josefa H., Pardubice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)informaci ke konání poutí ve Žlebech.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi zažádat o audit.
1)starostovi poptat projektanta na dokumentaci na rekonstrukci dílen ZŠ a MŠ Žleby.
2)hasičům Žleby prověřit důvody přetékání okapů na ZŠ Žleby a vyčistit okapy na MŠ Žleby.
3)p. Mikyskovi opravit bránu u MŠ směrem do parku.
4)starostovi zadat poptávku na odstranění nedostatků zjištěných v ZŠ a MŠ Žleby při kontrole majetku.
5)ekonomce OÚ připravit Rozpočtovou změnu č.4 a zahrnout do ní nově schválené výdaje.
6)starostovi a místostarostovi oslovit zdravotní pojišťovny a Nemocnici v Čáslavi pro pomoc při 
hledání nového obvodního lékaře.
7)starostovi připravit cenovou nabídku na veřejný vodovod v obcích Zehuby a Kamenné Mosty.
8)místostarostovi oslovit firmu Herold k předložení nabídky na vybavení dětského hřiště v Kamenných
Mostech.

………………………………………. …………………………………………..
Ing. Vlastimil Kožený Vladimír Šindelář
místostarosta starosta obce


