
U S N E S E N Í 

Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2018 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

1) ověřovatele zápisu p. Suchánka a p. Novotného. 

2) jednací řád zastupitelstva obce s dovětkem týkajícím se zasílání podkladů k programu zasedání 

zastupitelstva obce elektronicky. 

3) program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce s vyjmutím bodů č. 13 a 14 týkající se volby 

členů finančního a kontrolního výboru. 

4) dva místostarosty. 

5) uvolněnou funkci starosty. 

6) veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

7) starostku obce Žleby pí Mgr. Záklasníkovou. 

8) prvního místostarostu p. Novotného a druhého místostarostu p. Suchánka. 

9) tříčlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor. 

10) předsedu finančního výboru p. Semeráda. 

11) předsedu kontrolního výboru p. Zavadila. 

12) stávající odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce odsouhlasených na 

zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2017. 

13) vyplácení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce od 1. 11. 2018. 

14) dodatečné schválení účetní uzávěrky příspěvkové org. ZŠ a MŠ Žleby. 

15) Smlouvu o předání hasičského auta ze Středočeského hasičského záchranného sboru CAS 32 

TATRA. 

16) Darovací smlouvu na 300.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru. 

17) Dodatek č. 1 týkající se víceprací v ul. Nábřežní ve výši 92.005,-Kč bez DPH. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) dílčí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žleby v roce 2018. 

2) dohodu o narovnání, stavba Silnice a zpevnění plochy Sibiř II., Žleby s tím, že bude projednána 

v měsíci listopadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1) starostce jednat s f. Konstrukce a stavby Zbraslavice. 

2) p. Suchánkovi a p. Fialovi jednat ohledně předání hasičského auta CAS 32 TATRA. 

3) starostce jednat s f. SúS o převodu části pozemku p. č. 991/1 k. ú. Žleby. 

4) starostce a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

 

 

 

…………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………………. 

Josef Novotný   Pavel Suchánek   Mgr. Ludmila Záklasníková 

místostarosta   místostarosta   starostka obce  


