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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, pí Němcová, p. Fiala
2) ověřovatele zápisu pí MVDr. Novou, p. Semerád.
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 30. 11. 2020.
4) odměnu pro p. Fialu ve výši trojnásobku jeho měsíční odměny zastupitele obce za organizaci
kácení kůrovcového dřeva.
5) odměnu pro p. místostarostu Suchánka ve výši jednonásobku jeho měsíční odměny místostarosty
obce za organizaci uskutečnění stavby „kontejnerové školy“.
6) nákup přívěsného vozíku pro SDH Zehuby za cenu 79.413,-Kč včetně DPH od f. Svět vozíků Josef Novotný s tím, že 25.000,-Kč bude kryto z prodeje zehubského hasičského auta, 20.000,-Kč
z rozpočtu hasičů Zehuby a zbytek bude financován z rozpočtu obce.
7) zažádat o dotaci na rekonstrukci ZŠ – II. etapa na MMR.
8) nabídku f. ARTENDR jako dodavatele managementu dotace, kdy cena 30.000,- Kč bez DPH
bude fakturována v okamžiku podání žádosti, 42.000,- Kč bez DPH za zpracování rozpočtu, výkazu
výměr a 2% z dotace bez DPH v okamžiku přiznání dotace.
9) cenovou nabídku od spol. Jirout reklamní za cenu 48.100,-Kč bez DPH s tím, že bude hrazeno
z rozpočtu hasičů Žleby.
10) uzavřít smlouvu s f. Tlapnet na posílení signálu v obci s tím, že veškeré realizační náklady a
provozní náklady zařízení bude hradit f. Tlapnet.
11) záměr prodeje části pozemků parc. č. 575/8 a 576/20 k. ú. Žleby cca 20 m2.
12) komisi pro otevírání obálek akce „Přípojky vodovod Zehuby – Kamenné Mosty“ p. Suchánek,
p. Novotný, p. Fendrych.
13) náhradníky komise pro otevírání obálek akce „Přípojky vodovod Zehuby – Kamenné Mosty“ p.
Semerád, pí Mgr. Záklasníková.
14) cenovou nabídku od f. Tramontáž na výměnu valivého vedení rámu kabiny výtahu v č. p. 478
ve výši 23.800,-Kč bez DPH.
15) nabídku od f. Zers Neškaredice na likvidaci bioodpadu za budovou č. p. 423 za cenu 26.400,Kč bez DPH.
16) Dodatek smlouvy č. 1 s f. Polabská stavební na rekonstrukci ZŠ, hodnota díla by se zvedla na
18.139.182,-Kč vč. DPH s realizací do konce června 2021.
17) vypsání výběrového řízení na dodavatele topení a rekuperace MŠ.
18) komisi pro otevírání obálek akce „Topení a rekuperace MŠ“ p. Zavadil, pí MVDr. Nová, p.
Suchánek, zástupce f. PKV jako realizátor výběrového řízení.
19) náhradníky komise pro otevírání obálek akce „Topení a rekuperace MŠ“ p. Semerád, p. Fiala.
20) souhlasí s podmínkami a přijetím dotace z programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury II" na akci Vodovod Zehuby - Kamenné Mosty.
21) cenovou nabídku f. ELBIS CZ s.r.o. na frekvenční měnič pro ČOV za cenu 38.046,-Kč bez
DPH.
22) zařazení správního území obce Žleby do územní působnosti MAS Lípa pro venkov z. s. na
období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov z. s.
nevznikají obci žádné závazky vůči MAS.
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23) uzavřít smlouvu se spol. ARRIVA Východní Čechy k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou pro rok 2021 za částku Kč 77.223,04.
24) vícepráce f. Nerad na střeše č.p. 423 za částku 6.630,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) návrh rozpočtu na rok 2021.
2) stav pozemků parc. č.157/9, 157/12, 157/14 k. ú. Žleby.
3) ukončení svozu bioodpadu od r. 2021 od p. Miláčka.
4) informaci o zřícené zídce u vstupu do parku od bývalé prodejny Unikom.
5) umístění dopravní značky zákazu vjezdu 3,5 t ul. Školní od Bucáku.
6) informaci o kontrole splaškové kanalizace na Sibiři.
7) informaci o prodeji hasičského auta LIAZ.
8) výpis usnesení zastupitelstva obce dne 30. 11. 2020.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) p. Musilové zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2021 na úřední desce.
2) pí starostce jednat s man. Š. ohledně geometrického plánu.
3) jednat s p. Šťastným ohledně dodržování dopravního značení pro průjezd ulicí Školní v obou
směrech.
4) p. místostarostovi jednat s velitelem letiště ohledně průletu letadel nad našimi obcemi.

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

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