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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Semerád, p. Fiala.
ověřovatele zápisu pí MVDr. Nová, p. Ing. Zajíček.
program zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2021.
Střednědobý výhled obce Žleby na roky 2022 – 2025.
Rozpočtovou změnu č.7/2021.
Rozpočet obce na rok 2022 včetně rozpočtu příspěvkové organizace ve stejném znění jako
návrh, tedy celkové příjmy ve výši Kč 26 049 194,- a celkové výdaje Kč 23 402 300,-,
financování úvěrů v celkové výši Kč 4 352 160,-, z vlastních zdrojů na bankovním účtu bude
čerpáno ve výši Kč 1 705 266,-.
Střednědobý výhled ZŠ 2023-2024.
dotaci f. ANIMA Čáslav ve výši 81.400,-Kč
darovací smlouvu s f. ANIMA Čáslav na provoz TAXÍKU MAXÍKU ve výši 5.000,-Kč.
finanční příspěvek obce spolkům pro rok 2022 ve výši 288.000,-Kč dle přílohy č. 1.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na odvoz kalů z ČOV s f. VHS Kutná Hora za cenu 500,- Kč/m3 bez
DPH.
výši stočného na rok 2022 ve výši 62,15 Kč/m3 s DPH.
svoz odpadu v měsících 1 – 3/2022 každý týden směsný odpad a ostatní měsíce jednou za 14
dnů BIO a jednou za 14 dnů směsný. Pokud f. AVE Čáslav nepřistoupí na tento návrh, tak
zůstane odvoz odpadu jako doposud na rok 2022.
cenovou nabídku od f. Obce jinak, podíl pro obec Žleby ve výši 80.000,-Kč bez DPH na
realizaci společné strategie v oblasti odpadového hospodářství včetně realizace výběrového
řízení na svoz odpadu.
finanční dar pro ZŠ a MŠ Žleby od ZOD Potěhy ve výši 4.000,-Kč.
darovací smlouvu od MAS Lípa pro venkov ve výši 88.625,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby.
vrácení finančního příspěvku ve výši 300.000,-Kč od příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby
zpět obci.
schválilo Smlouvu s f.ČEZ Distribuce na věcné břemeno v ul. V Chalupách.
nevyužít získanou dotaci na kompostéry a vypovědět smlouvu s f. ENVIPARTNER týkající se
této akce.
nevyužít získanou dotaci na rekonstrukci sběrných míst.
využití získané dotace na Re-use centrum č.p. 423.
cenovou nabídku f. ALNIO na poskytnutí dotačního managementu za cenu 49.900,-Kč bez
DPH s tím, že je to uznatelný dotační náklad.

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení:
1) svoz BIO odpadu jednou za 14 dnů a jednou za 14 dnů směsný odpad.
2) cenová nabídka na topení do patra cca 18.000,-Kč – hrazeno z rozpočtu hasičů.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) cenovou nabídku na obnovu veřejného osvětlení ul. Na Vyhlídce od f. Elektro Zavadil 10
lamp – 276.422,08 Kč s DPH
2) ústní jednání stavebního úřadu 4.1.2021 – parcely Sibiř III.
3) výši vodného 57,05 Kč/m3 vč. DPH pro rok 2022 stanovené f. VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
4) zprávu České geologické služby týkající se skalního masivu u domů č.p. 177 a č.p. 272.
5) informaci ohledně ZŠ.
6) výpis usnesení.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce jednat s projektantem ohledně napojení nových parcel na Sibiři do dešťové
kanalizace.
2) pí starostce a p. místostarostovi a p. Fialovi prověřit stav na místě - vykácení náletových
dřevin nad domy č.p. 177 a č.p. 272
3) pí starostce jednat f. TEXTIL Eco, f. Dimatex ohledně vyvážení kontejnerů na textil.

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

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