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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.4.2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Zavadil, pí Němcová.
ověřovatel e zápisu p. Novotný, p. Ing. Zajíček.
program zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2022.
funkce správce rozpočtu bude sloučena s funkcí účetní, tedy účetní případy týkající se
kanalizace bude verifikovat paní Ing. Z. P., ostatní účetní případy paní R. M.
pověřilo k vykonávání svatebních obřadů zastupitelky pí Němcovou a pí MVDr. Novou.
navýšit odměnu zastupitelkám vykonávajícím svatební obřady na výši 1.500,-Kč/měs., a to od
1. 5. 2022.
proplacení faktur nad 5.000,-Kč, které došly na OÚ po rezignaci pana místostarosty a které
byly zastupitelstvu předloženy v podkladech pro zasedání zastupitelstva obce.
zrušit usnesení č. 26 f) ze dne 22.2.2021, kde se snižuje limit objednávek do 5.000,-Kč pí
starostce a vrátit limit objednávek do 20.000,-Kč pro pí starostku, o objednávkách, příp.
smlouvách nad 20 000,- bude rozhodovat jako doposud zastupitelstvo obce.
pověření pí starostky veškerými úkony souvisejícími s rekonstrukcí budovy čp.15.
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby za rok 2021 s tím, že zisk 53.741,33 Kč
bude převeden do rezervního fondu.
účetní závěrku obce pro rok 2021.
závěrečný účet obce pro rok 2021 včetně její příspěvkové organizace bez výhrad.
přijetí daru ve výši 10.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby.
zařadit žádost paní A.Š. do pořadníku na umístění do domu s chráněnými byty.
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo Rekonstrukce komunikace v ulici Za Šumavou, Žleby, jehož
součástí je změnový list č.1 s konečnou cenou díla 2.616.798,05 Kč bez DPH.
Rozpočtovou změnu č. 3/2022 – rozdělení odpadového hospodářství, navýšení financí na
provoz veřejného osvětlení (přesun z komunální techniky).
cenovou nabídku od firmy Elektroslužby Zavadil ve výši 68.948,46 s DPH – na 3 ks lamp a 4
svítidla.
cenovou nabídku od firmy SOS Dekorace na opravu hřiště u MŠ ve výši 14.200,-Kč bez DPH.
uzavřít smlouvu s firmou R. Šťastný, Žleby na akci „Vybudování místa pro předcházení vzniku
odpadů v obci Žleby (stavební práce)“ ve výši 331.840,65 Kč včetně DPH – stavební práce.
zrušení usnesení č.22 ze dne 28.2.2022 o vyvěšení záměru prodeje PV3S ve vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)

kontrolu usnesení zastupitelstva obce.
rezignaci pana Suchánka na pozici místostarosty obce k 29.3.2022.
cenovou nabídku právního zástupce p. Žďárského.
cenovou nabídku komunální techniky – traktůrek
výsledek výběrového řízení na akci „Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci
Žleby - kontejnery“ – nejvýhodnější nabídka na dodávku 2 ks skladových kontejnerů byla
1) Kč 386.716,- Kč včetně DPH.
6) žádost Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslavsko příspěvek na činnost.
7) výpis usnesení.
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Zastupitelstvo obce ukládá:
1)
2)
3)
4)

pí starostce zajistit co nejdříve schůzku s p. Žďárským (právní zástupce) – neveřejné zasedání.
pí starostce poptat více dodavatelů kontejnerů pro re-use centrum.
pí starostce zajistit předvedení vozidla PV3S ke kontrole ve Žlebech.
pí starostce zjistit, kteří naši občané jsou členy Svazu postižených civilizačními chorobami
Čáslav.
5) kontaktovat p. Mgr. Sekeru, zda by vystavil Analýzu a návrh postupu v kauze rekonstrukce ZŠ.

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