Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Šindelář, p. Semerád
2)ověřovatele zápisu p. Musila, pí Němcovou.
3)program zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019.
4)účetní závěrku obce za rok 2018.
5)pronájem nebytového prostoru v čp.272 p. Janu R. Žleby za cenu 100,-Kč.
6)nákup dvou čerpadel za cenu 31.642,.-Kč včetně DPH.
7)rekonstrukci komínu čp. 272 za cenu 36.021,-Kč od p. Petříčka.
8)výsadbu zeleně na náměstí za cenu 65.002,-Kč od spol. Jan Beran.
9)převod pozemku p.č.880/4 k. ú. Žleby od f. Silnice Čáslav za cenu 100,-Kč.
10)výběrové řízení na rekonstrukci střechy MŠ a oslovit firmy p. Smutný Čáslav, p. Nerad Ronov n/D.,
p. Němec Kněžice, p. Nový Výčapy, p. Teřl Žleby.
11)komise pro otevírání obálek studie Ke Mlýnu a Územní plán ve složení p. Novotný, p. Šindelář,p.
Suchánek, náhradníci pí Nová, p. Semerád.
12)registraci a tisk Žlebského občasníku.
13)Dodatek č.1 k nájemní smlouvě se Státním pozemkovým fondem.
14)Darovací smlouvu od ZOD Potěhy na dar ve výši 4.000,-Kč pro MŠ.
15)cenovou nabídku na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci vodovod Zehuby, Kamenné
Mosty za částku 300.000,-Kč bez DPH.
16)finanční příspěvek charitě Kutná Hora Středisku Na Sioně ve výši 15.000,-Kč na rok 2019.
17)rekonstrukci chodníku v ul. Školní za částku 395.915,-Kč od pana Šťastného.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)cenové nabídky na úpravu terénu – hřbitov Zehuby
2)návrh závěrečného účtu obce za rok 2018.
3)odměnu pro pí ředitelku ZŠ a MŠ Žleby.
4)novou ředitelku ZŠ a MŠ Žleby pí Mgr. Palošovou.
5)projektovou dokumentaci od f. ČEZ.
6)vypsání výběrového řízení na vedoucího pracovníka obce.
7)smlouvu o poskytování technicko-organizační činnosti BOZP.
8)žádost o možnostech údržby pozemku.
9)žádost o vybudování vodovodního řádu v ul. Na Vranině.
10)ostatní cenové nabídky – výsadba a úprava zeleně v obci.
11)výpis z usnesení zastupitelstva obce dne 29.4.2019.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1)pí starostce jednat o převodu pozemku p.č.41/1 k.ú. Žleby.
2)pí starostce a p. místostarostovi jednat s p. Jiřím M. a p. Milanem P. o části pozemku p.č. 155/11
k.ú. Žleby.
3)pí starostce jednat s VHS o možnostech vodovodu ul. Na Vranině.
4)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na opravu střechy hasičárny
v Zehubech.
5)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi zajistit cenovou nabídku na okna do čp. 272.
6)finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Žleby.

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

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

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

