
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce dne 30.10.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2017.
2)finanční příspěvek 10.000,-Kč pro dětského lékaře p. MUDr. Sýkoru na rok 2018.
3)Dodatek č.1 se společností Stavby a konstrukce Zbraslavice o navýšení ceny díla o 582.593,85 Kč  
bez DPH, změnu termínu dokončení do 30.11.2017 a vyjmutí díla zhotovení veřejného osvětlení.
4)uzavření smlouvy s p. Filipem Zavadilem na veřejné osvětlení v zóně Sibiř II. za cenu vysoutěženou 
dle položkového rozpočtu.
5)zakoupení ČOV od firmy TOPOL WATER, s.r.o. za cenu 81.796,-Kč vč. DPH.
6)cenovou nabídku firmy ASIG na dodávku dopravního značení ve výši 51.551,-Kč bez DPH.
7)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu se spol. 
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 4.400,-Kč bez DPH.
8)pronájem pozemků p.č. 784,766,839 v k.ú. Zehuby za symbolickou 1,- Kč.
9)pronájem nebytových prostor v budově čp. 429, k.ú. Žleby za cenu 317,95 Kč/m2/rok + energie, 
vodné a stočné v poměrné části.
10) Pachtovní smlouvu s ZOD Potěhy za cenu pachtovného ve výši  2,5% z úřední ceny pozemků.
11)záměr prodeje části pozemku p.č. 167/7 v k.ú.Žleby.
12)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. IP-12-
6012302/3 za úplatu  1.000,-Kč bez DPH.
13)Financování ČOV z rozpočtu obce Žleby.
14)Vítěze výběrového řízení na zhotovené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Projekt-Vodovod v obci Kamenné Mosty a Zehuby“ a  to spol. 
REPLYN, s.r.o. Pardubice za nabídkovou cenu 460.000,-Kč bez DPH.
15)cenové nabídky na vybudování vjezdů  v  ul. Ke Mlýnu pro pana Josefa  Adámka ve výši 54.731,-Kč 
a paní Miloslavu Fendrychovou ve výši 64.169,-Kč včetně DPH.
16)zařazení drobné sakrální stavby do majetku obce za 1,-Kč.
17)podání žádosti a souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 576/9 k.ú. Žleby do vlastnictví 
obce.
18)pověření starosty oslovit projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro přestavbu domu 
čp. 272.
19)podpis smlouvy o smlouvě budoucí na uložení optického kabelu s f. Tlapnet po předchozím 
projednání s p. Zavadilem.
20)cenovou nabídku na zhotovení mříže do vchodu do ZŠ za cenu ve výši 52.060,-Kč bez DPH.
21)žádost paní Emmy K. o umístění do domu s chráněnými byty po předchozí návštěvě f. Anima 
Čáslav.
22)Rozpočtovou změnu č. 6/2017, která zohledňuje dnes schválené výdaje.
23)Poskytnutí sekačky a zaměstnance obce za účelem sekání fotbalového hřiště SK Spartaku Žleby do 
konce roku 2017.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)žádosti spolků o příspěvky na činnost.
2)žádosti o koupi stavebních pozemků.
3)zprávy Kontrolního a Finančního výboru.
4)návrh rozpočtu na rok 2018.
5)místní šetření s Krajským úřadem Středočeského kraje a stížnost v ul. Ke Mlýnu

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)p. Musilové  a  p. Vašíčkovi vyvěsit návrh rozpočtu obce na rok 2018.
2)starostovi  dohodnout majetkoprávní  řízení ve věcech pozemků par.č. 41/1 a 41/2 k.ú. Žleby 
3)starostovi vypsat poptávkové řízení na rekonstrukci opěrné zdi za obecním úřadem.
4)starostovi oslovit dopravního inženýra a zástupce KSúS ohledně rychlosti v ul. Ronovská.

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


