Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 1. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Novotný, pí Němcová
2)ověřovatele zápisu p. Fialu a p. Šindeláře.
3)program zasedání zastupitelstva obce dne 21.1.2019.
4)plán zimní údržby.
5)oslovit tři firmy k předložení cenové nabídky na opravu opěrné zdi – Smutný a otec, TES Čáslav,
Stavební společnost Kutná Hora.
6)výběrovou komisi pro otevírání obálek ve složení pí Bereczová, p. Ing. Zábojník, pí MVDr. Nová.
7)náhradníky výběrové komise – p. Ing. Kopecký, pí Němcová, p. Semerád.
8)Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti – par.č.774/60 k.ú.Žleby za cenu 3.000,-Kč bez
DPH.
9) Dodatek smlouvy s PCO VIDOCQ ohledně navýšení ceny služeb – patrolace ČOV o 10% pro rok 2019
a každoroční navýšení ceny o % inflace za předcházející kalendářní rok vyhlášené ČSÚ.
10)realizační tým na vytvoření strategického plánu obce ve složení p. Suchánek, pí Mgr. Záklasníková,
pí Němcová, p. Semerád, pí MVDr. Nová, p. Fiala.
11)Dodatek č. 1 ke smlouvě ohledně nájmu pozemku – parkoviště K Zehubům za částku 50.000,-Kč
bez DPH.
12)finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro Městskou nemocnici Čáslav.
13)realizaci naučné stezky.
14)podání žádosti na získání dotace na realizaci naučné stezky.
15)zažádání o certifikaci za cenu 2.500,-Kč bez DPH na čtyři roky na vytvoření turistického
informačního centra.
16)prodej části pozemku p.č.29/1 k.ú.Žleby za cenu 50,-Kč/m2 o výměře cca 100 m2.
17)prodej pozemku p.č.48/1 k.ú.Žleby za cenu 30,-Kč/m2 o výměře 593 m2.
18)odměny členům zastupitelstva obce tak, jak byly odsouhlaseny na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2018 s tím, že pí MVDr. Nová bude mít nulovou hodnotu odměny.
19)pí starostku jako zastupitele pro jednání s dotčenými orgány ohledně územního plánu.
20)vypsání výběrového řízení na opravu střechy a hromosvodu na MŠ.
21)vypsání výběrového řízení na opravu střechy na bytovce.
22)vypsání výběrového řízení na opravu chodníku před ZŠ.
23)zažádat o dotaci na dodávku dětského hřiště do MŠ do max. celkové ceny 1.500.000,-Kč.
24)podání žádosti o evidenci znaku obce do Poslanecké sněmovny.
25)nepřipojení se k akci Vlajka pro Tibet.
26)vypsání výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Žleby.
27)nabídku náborového příspěvku ve výši 50.000,-Kč se smluvní garancí pracovního poměru na 3
roky.
28)nákup dvou kamen do MŠ.
29)dodavatele projektové dokumentace na vodovod Zehuby – Kamenné Mosty společnost VIS HK za
cenu 290.000,-Kč bez DPH s následnou etapou č.II, kdy bude investor přípojek obec Žleby a od občanů
Zehub a Kamenných Mostů nebude vybírán žádný příspěvek.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)žádost o přidělení stavební parcely.
2)kácení topolů podél Hostačovky na hranici pozemku obce a Povodí Labe.
3)poděkování Policie ČR a rodinných příslušníků za účast na pátrací akci po zmizelém seniorovi.
4)žádost o vyjádření souhlasu se stavbou – oprava domu čp.344 Žleby.
5)ceník pozemků obce Žleby.
6)projekt Sibiř – parcely, přesunutí do příštího zasedání zastupitelstva obce.
7)výši odměny pí starostky.
8)výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)p. Bc. Rekovi Dis jednat s Policií ČR o otázce parkování na chodnících a místních komunikacích.
2)pí starostce jednat s Janem P. a vyzvat ho k zahájení stavebních prací do 1.6.2019.
3)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi jednat s Policií ČR a městskou policií ohledně situace
parkování v obci.
4)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zažádat o dotaci a vysoutěžit dodavatele dětského
hřiště.
5)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi jednat o doplnění nabídky f. Enerfis na převod dat do
elektronické podoby (veřejné osvětlení Žleby).
6)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi vypsat výběrové řízení na opravu střechy MŠ včetně
hromosvodů.
7)pí starostce vypsat výběrové řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Žleby.
8)pí starostce vyzvat p. Málka s f. HABAU k opravě ul. Ke Mlýnu.

……………………………………….
Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka obce

……………………………………
Pavel Suchánek
místostarosta

……………………………………….
Josef Novotný
místostarosta

