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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 11. 2021 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Zavadil, p. Bc. Šindelář. 
2) ověřovatele zápisu p. Fiala, p. Musil. 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 29. 11. 2021. 
4) Střednědobý výhled Obce Žleby pro roky 2022 – 2025. 
5) návrh Střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Žleby pro roky 2023 – 2024. 
6) vyvěšení Návrhu rozpočtu Obce Žleby pro rok 2022 včetně rozpočtu příspěvkové organizace. 
7) pacht vodovodu Zehuby – Kamenné Mosty se spol. VHS Vrchlice – Maleč Kutná Hora. 
8) místní roční poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 660,-Kč pro rok 2022 z důvodu 

navýšení cen svozové společnosti. 
9) Vyhlášku o místním poplatku do obecního systému ve výši 660,-Kč. 
10) bezúplatný převod pozemků 101/76,101/78 k.ú. Žleby v ul. Mládežnická od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 
11) Smlouvu s VHS Vrchlice – Maleč na poskytování služeb na ČOV. 
12) uzavření Smlouvy se Středočeským krajem o zajišťování a financování dopravní obslužnosti. 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1) představení firmy Bidli a jejich developerských aktivit. 
2) informace od firmy ČEZ Distribuce o chystaném přeložení distribuční sítě v části obce Žleby. 
3) žádost pana V.  na vybudování vodovodní přípojky. 
4) žádost paní R. na vykácení tújí v urnovém háji na hřbitově ve Žlebech. 
5) dopis paní K. ohledně opravy cesty v ul. Nábřežní. 
6) dopis paní P. a paní Š. ohledně osvětlení ulice Na Vyhlídce. 
7) výpis usnesení. 

 
 
 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 
1) p. Fialovi a SDH Zehuby prořez lip v Zehubech. 
2) p. Zavadilovi provézt kontrolu lamp veřejného osvětlení a návrh na místa, která je nutná řešit. 
3) pí starostce a p. místostarostovi, p. Zavadilovi hlídat možnosti řešení stavu veřejného osvětlení 

v obci. 
4) p. místostarostovi oslovit f. ČEZ Distribuce ohledně přeložení distribuční sítě v ulici Školní. 
5) p. místostarostovi a pí starostce jednat s panem V. ohledně vybudování vodovodní přípojky. 
6) pí MVDr. Nové, pí starostce a panu místostarostovi připravit anketní formulář ohledně 

střídavého svozu odpadu s termínem odpovědí do 20. 12. 2021. 
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7) pí starostce a p. místostarostovi zjistit možnosti náhradní výsadby zeleně v případě vykácení 
tújí v urnovém háji ve Žlebech. 

8) panu Zavadilovi zajistit opravu lampy u paní K. 
9) pí starostce a p. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na opravu části silnice u paní K. 
10) p. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na obnovu veřejného osvětlení ulice Na Vyhlídce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..…………………………………… …………………………………………. 
 Mgr. Ludmila Záklasníková Pavel Suchánek 
 starostka místostarosta 


