Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 9. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Semerád, p. Vojáček.
2) ověřovatele zápisu pí Němcovou, pí MVDr. Novou.
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2020.
4) nabídku na zpracování průzkumů (hydrogeologický, geologický a radonový) v lokalitě pro stavební
parcely Ke Mlýnu za cenu 205.000,-Kč bez DPH od p. ing. M. Ivana.
5) přechod na novou verzi účetního systému, kterou zajistí f. ALIS za cenu 45.390,-Kč bez DPH + roční
udržovací poplatek 12.970,-Kč.
6) nabídku p. Šťastného za cenu 37.500,-Kč bez DPH – oprava ul. Zahradní recyklátem.
7) opravu ul. Obránců míru turbem od f. Silnice CAJK Sadská za cenu 110.400,-Kč bez DPH.
8) nabídku p. Maxy, Horky za cenu 24.510,- Kč – výmalba domu pro seniory Sibiř.
9) cenu nájemného obecních bytů I. kategorie – 53,-Kč/m2 a u bytů II. kategorie – 43,-Kč/m2 na rok
2021.
10) na základě doporučení komise podepsání smlouvy s f. Polabská stavební CZ s.r.o., Oseček na akci
Rekonstrukce ZŠ.
11) členy komise pro otevírání obálek k výběrovému řízení na realizaci dětského hřiště u koutku MŠ
p. Suchánka, pí MVDr. Novou, p. Fialu.
12) náhradníky komise pí Mgr. Záklasníková, p. Semerád.
13) realizaci výběrového řízení od f. ARTENDR za cenu 25.000,-Kč bez DPH.
14) zažádat o dotaci na fond PGRLF na 50% dotace + 50% úvěr od tohoto fondu.
15) vypsat výběrové řízení na dodávku traktoru s tím, že bude pořízen pouze, pokud bude žádost na
PGRLF úspěšná.
16) komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na traktor pí MVDr. Nová, pí Němcová, pí Mgr.
Záklasníková, p. Bc. Rek, Dis.
17) náhradníky komise p. Suchánek, p. Semerád.
18) cenovou nabídku na administraci žádosti o dotaci od f. ALNIO za cenu 25.000,- Kč bez DPH při
podpisu smlouvy a dále 35.000,- Kč bez DPH při úspěšném podání žádosti, 50.000,- Kč bez DPH při
schválení žádosti a 40.000,- Kč bez DPH při obdržení podpory. Pokud nebude žádost úspěšná, obec
zaplatí pouze 25.000,- Kč bez DPH.
19) nabídku f. Střechy Nerad za částku 364.495,-Kč včetně DPH na opravu střechy márnice a č.p. 423.
20) finanční příspěvek VesSpolku Zehuby na dotisk brožur ve výši 3.000,-Kč.
21) finanční příspěvek ve výši 7.500,-Kč VesSpolku Zehuby na pořízení vánočního audio CD.
22) nabídku od f. Envipartner k využívání portálu WEGAS k uveřejňování pasportů s prostorem
úložiště 1GB za 600,- Kč/měsíčně.
20) nabídku f. ProjektyDomů, Plzeň na zpracování projektové dokumentace na akci Sportovní hřiště u
ZŠ Žleby za cenu 93.000,-Kč bez DPH.
21) žádost o byt paní P.R. a zapsání do pořadníku.
22) žádost o byt paní I.R. a zapsání do pořadníku.
23) žádost o byt paní G.T. a zapsání do pořadníku.
24) nabídku od p. Ing. Tomáše Kreutzera, Fryšava p. Žákovou horou na zpracování žádosti o dotaci na
revitalizaci zeleně za cenu 50.000,-Kč, kdy se jedná o uznatelný náklad v rámci 60% dotace.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) žádosti o odkup pozemků v k. ú. Žleby 157/9, 157/12, 157/14.
2) žádost o odkup části pozemku p.č. 380/5 cca 60 m2
3) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2020.

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení:
1) záměr prodeje částí pozemků 575/8, 576/20 k. ú. Žleby.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce a p. místostarostovi prověřit situaci v Kamenných Mostech ohledně odvodu dešťové
vody.
2) pí starostce a p. místostarostovi provést místní šetření za účasti stavebního úřadu a obou žadatelů
ohledně pozemků p. č. 157/10,157/9,157/12 a 157/14 k. ú. Žleby.
3) pí starostce a p. místostarostovi provést místní šetření ohledně pozemku p. č. 380/5 k. ú. Žleby.
4) pí starostce svolat schůzku v domě s chráněnými byty.
5) pí starostce zjistit podmínky zařazení bytů do I. a II. kategorie.
6) pí starostce oslovit nájemníky v bytovkách na Sibiři ohledně úklidu.
7) p. místostarostovi připravit specifikaci pro požadovaný traktor.
8) pí starostce zeptat se, kdy budou dodány vodoměrné šachty.
9) pí starostce zjistit funkčnost ukazatelů rychlosti
10) pí starostce zajistit ořez hlohů v ul. Školní a Zámecké náměstí

……………………………………………………
Mgr. Ludmila Záklasníková
Starostka obce

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

