
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 26.6.2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

1)Program zastupitelstva obce dne 26.6.2017.
2)Společnosti  Replyn s.r.o., Pardubice, Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o. Týnec nad Labem,  Jafis s.r.o,  
Litomyšl,  AV projekt CZ, s.r.o., Hradec Králové,  Reprogas,  spol. s.r.o., Kolín,  jako uchazeče pro 
zhotovení projektové  dokumentace na vybudování vodovodu pro obce Zehuby a Kamenné Mosty.
3)Vícenáklady na drcení betonového podloží v ul. Ke Mlýnu za cenu 22.600,-Kč + DPH.
4)Provedení přeložek vodovodních přípojek ve Žlebech v ulici Ke Mlýnu za částku 20.846,-Kč včetně 
DPH s VHS Vrchlice -Maleč, a.s. 
5) Provedení zemních prací přeložek vodovodních přípojek od  f. HABAU  v ceně 7.547,75 Kč.
6) Položení odvodnění v nových chodnících firmou Habau v ceně 53 205,94 Kč + příčné vpusti v ceně 
17 154,17 Kč,-
7)Smluvní dodatek č.2  ke smlouvě o dílo na provedeních stavebních prací za navýšenou cenu cenu 
bez DPH 2.230.492,21 Kč,-  (s DPH 2 698 895,57 Kč,-).
8)společnost Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o. v částce 4.411.000,-Kč bez DPH (cena s DPH 
5 337 310 Kč,-) na realizaci zakázky „Komunikace a zpevnění plochy Žleby-Sibiř II.“  ZO pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o dílo.
9)cenovou nabídku na renovaci parket v ZŠ Žleby za částku 74.250,-Kč od pana Ladislava Miláčka 
z Kněžic.
10)cenovou nabídku na oplechování vstupního portálu do ZŠ Žleby za cenu do 5.000,-Kč od pana Karla
Němce Žleby.
11)cenovou nabídku na výmalbu tělocvičny ZŠ Žleby za cenu 30.000,-Kč bez od pana Oldřicha Koudeli 
z Žehušic.
12)účetní závěrku obce Žleby za rok 2016 dle přílohy.
13)Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu.
14)Vnitřní směrnici č.2/2017 k výběru parkovného.
15)žádost pana Karla S. z Kutné Hora o umístění do domu s chráněnými byty čp.478.
16)zrušení bodu č. 40 ch/2017 ze dne 24.4.2017 a schválilo podpis nájemní smlouvy na nebytové 
prostory v čp. 272 s panem Davidem Horčičkou, Zehuby.
17)žádost pana Tomáše M., Žleby o umístění do bytu v čp. 466 po manželích Říhových a zařazuje 
žádost sl. Markéty R. do pořadníku o byty v č.p. 15.
18)pana Václava Fialu jako člena do školské rady ZŠ a MŠ Žleby.
19)opravu cisterny Tatra 148 za cenu 34.649,-Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1)cenovou nabídku na další pokládku asfaltového povrchu v ulici Ke Mlýnu od propustku směrem 
k č.p. 36.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)zprávu o oslovení zdravotních pojišťoven a Nemocnice Čáslav ohledně pomoci při hledání nového 
obvodního lékaře.
2)informaci ohledně rekonstrukce mostu v kamenných Mostech.
3)nabídky na uspořádání pouti v roce 2018 

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi poptat cenovou nabídku na stavební dozor pro investiční akce silnic v zóně Sibiř II. a 
V Chalupách a podpisem smlouvy s nejnižší nabídkou.
2)místostarostovi jednat s řidiči ohledně parkování nákladních vozidel v zóně bydlení ve Žlebech.
3)starostovi vyzvat vybrané zákazníky kanalizace a ČOV k vysvětlení extrémně nízkých vyúčtování 
hodnot stočného.
4)místostarostovi jednat se zámkem Žleby ohledně parkoviště u Hráze, v souvislosti s poutí v roce 
2018 a dalším pronájmu.
5)starostovi jednat s firmou Tlapnet o připojení hasičárny na WIFI.
6)starostovi jednat s KSUS  Čáslav ohledně odvodnění ulice Ronovská a dopravní policií ohledně 
omezení rychlosti.

…………………………………………….. ………………………………………………….
Ing. Vl. Kožený Vladimír Šindelář
Místostarosta starosta obce


