USNESENÍ
Zastupitelstva obce ze dne 19.3.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
1)program zasedání zastupitelstva obce dne 19.03.2018.
2)cenovou nabídku firmy Asig na osazení retardérů v ulici Školní za cenu 42.700,50 Kč,-(Cena bez
DPH).
3)návrh rozpočtu na opravu uličky mezi ul. Školní a ul. Komenského za cenu 188.609,-Kč včetně DPH.
4)prodej části pozemku p.č. 575/8 o výměře 125 m2 za 50,-Kč/m2 a části pozemku . 576/20 o výměře
58 m2 za 40,-Kč/m2 manželům Václavu a Boženě N., Mládežnická 403, Žleby
5)prodej parcely p.č. 242 o výměře 223 m2 a část pozemku p.č. 244/1 o výměře 631 m2 za cenu 40,Kč/m2 manželům Miroslavovi a Janě K. a firmě AK Trade Kutná Hora-Antonín Kolář, Kutná Hora.
6)přefinancování úvěru obce Žleby u Komerční banky.
7)zastupování obce Žleby panem Václavem Pipkem ohledně jednání se Sberbank a Komerční bankou.
8)nabídku na dodání zemního plynu pro obec Žleby od f. Oaza Energo na rok 2019-2020.
9)stanovy spolku Mikroregion Čáslavsko (budou účinné po schválení všemi zastupitelstvy).
10)cenovou nabídku na 4 ks laviček a jejich montáž do lipové aleje od firmy Bláha Martin v ceně
30800,-Kč (Cena bez DPH.)
11)záměr pronájmu pozemku p.č.695, k.ú. Zehuby
12)záměr prodeje části pozemku p.č. 774/44, k.ú. Žleby.
13)záměr dlouhodobého pronájmu části pozemku p.č. 29/1 k.ú. Žleby
14)pronájem parkoviště a náměstí Státnímu zámku Žleby v období Velikonočních svátků za cenu
25 000 Kč,Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)změnu jízdního řádu od 1.4.2018 f. Arriva s ohledem na návštěvy obyvatel lékaře v Ronově nad
Doubravou.
2)žádost sl. Lucie H., Komenského 262, Žleby, o koupi stavebního pozemku v lokalitě Ke Mlýnu, Žleby.
3)žádost pana Tomáše P., Havlíčkova 477, Žleby, o koupi stavebního pozemku v lokalitě Ke Mlýnu
Žleby.
4)žádost pana Iva K., Topolová 599, Milovice nad Labem o koupi stavebního pozemku v lokalitě Ke
Mlýnu, Žleby.
5)návrh rozpočtu na revitalizaci lipové aleje.
6)žádost ZŠ a MŠ Žleby o dotaci na revitalizaci zahrady MŠ s obsazením nových herních prvků za cenu
350 000 Kč,7)žádost Čáslavského klubu judistů o dotaci na nákup rikši.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)starostovi zjistit možnost dopravního omezení na místní komunikaci v lipové aleji.
2)starostovi jednat ve věci opravy komunikace u č.p. 464 ve Žlebech.

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

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

