
Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2019 
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí Němcová, p. Zavadil 
2) ověřovatele zápisu p. Novotný, pí MVDr. Nová. 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019. 
4) účetní závěrku ZŠ a MŠ Žleby s tím, že kladný hospodářský výsledek bude rozdělen následovně, do 
fondu odměn 100.000,-Kč a do fondu rezerv 162.910,22 Kč. 
5) odměnu pí ředitelce ZŠ a MŠ Žleby ve výši 20.000,-Kč. 
6) p. Ing. Bártu jako dodavatele studie a následné projektové dokumentace „Stavební parcely Ke 
Mlýnu“ za cenu Kč 57 500,- vč. DPH. 
7) p. Ing. Žaluda  jako dodavatele územního plánu obce Žleby za částku Kč 275.880,- vč. DPH. 
8) zafinancování vodovodních přípojek občanům v ul. Na Vranině a povrch silnice z prostředků obce. 
9) závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. 
10) Rozpočtovou změnu č.3 pro rok 2019. 
11) oslovení tří společností na výběrové řízení na dětské hřiště v MŠ Dřevoartikl, Herold, Dřímal Josef 
- Lumpino. 
12) výběrovou komisi pro otevírání obálek „Dětské hřiště v MŠ“ ve složení pí MVDr. Nová, pí 
Němcová, p. Suchánek, náhradníci pí Mgr. Záklasníková, p. Novotný. 
13) vypsání výběrového řízení na dodávku traktoru a příslušenství a oslovit firmy Gregor a syn s.r.o., 
Vobosystém s.r.o., BELARUS traktor.cz s.r.o., Agrometall s.r.o. a zveřejnit výzvu na profilu zadavatele. 
14) komisi pro předváděcí jízdy traktoru ve složení p. Musil, p. Šindelář, p. Fiala, p. Zavadil,  
p. Semerád, p. Novotný, p. Suchánek. 
15) výběrovou komisi pro otevírání obálek „Traktor“ ve složení p. Suchánek, p. Novotný, p. Semerád, 
náhradníci p. Fiala, p. Zavadil. 
16) opravu střechy hasičárny v Zehubech od firmy Střechy Nerad za částku 272.364,-Kč. 
17) nákup spotřebičů do ŠJ v celkové částce 73.095,-Kč z rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby, v případě potřeby 
bude financováno z rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby. 
18) výběrovou komisi na otevírání obálek na opravu střechy MŠ p. Suchánek, pí MVDr. Nová, pí 
Němcová, náhradníci pí Mgr. Záklasníková, p. Novotný. 
19) složení povodňové komise obce Žleby. 
20) bezúplatný převod pozemku p. č. 906/2, k.ú. Zehuby firmě Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. 
21) záměr prodeje pozemku p. č. 148/1, k. ú. Žleby za cenu 30,-Kč/m2. 
22) vyzvat občany, aby se přihlásili na OÚ, kdo má zájem o samotěžbu napadených stromů kůrovcem 
v k. ú. Zehuby za cenu 50,-Kč/m3. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1) úplatný převod pozemku p. č. 41/1 a 41/2, k. ú. Žleby. 
2) zprávu o kontrole finančního výboru v ZŠ a MŠ Žleby. 
3) zaregistrování Žlebského občasníku. 
4) cenovou nabídku na opravu lávky . 
5) žádost o podporu Linky bezpečí. 
6) poděkování za zásah hasičů Žleby. 



7) odměnu od firmy EKO KOM. 
8) informaci – údržba obecních pozemků. 
9) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.5.2019. 
 
Zastupitelstvo ukládá: 
 
1) p. místostarostovi Suchánkovi jednat s Povodím Labe o legalizaci lávky v parku. 
2) pí starostce prověřit spolek Linka bezpečí. 
3) p. místostarostovi Novotnému, p. místostarostovi Suchánkovi, p. Šindelářovi jednat o vymáhání 
penále od firmy Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. …………………………………………….                …………………………………………….        
Mgr. Ludmila Záklasníková Pavel Suchánek    Josef Novotný 
starostka obce   místostarosta    místostarosta 
 
 
 


		2019-05-31T11:47:48+0200
	Mgr. Ludmila Záklasníková




