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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2022 
 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Novotný, p. Musil. 
2) ověřovatele zápisu p. Bc. Šindelář, p. Zavadil. 
3) program zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2022. 
4) proplatit fakturu ve výši 131.250,- Kč panu Mgr. Sekerovi za právnické služby. 
5) technický dozor na stavební práce Re-use centra na 4 měsíce p. Ing. L. Semeráda za cenu 

50.820,-Kč vč. DPH. 
6) Dodatek č. 1 s panem R. Šťastným – upraveno registrační číslo projektu. 
7) nejvýhodnější nabídku na kontejnery od f. Traktorservis ML s.r.o., Silůvky za cenu 

597.498,- Kč vč. DPH. 
8) žádost o byt paní A. O. a zařazení do pořadníku. 
9) žádost o byt paní H. N. a zařazení do pořadníku. 
10) zamítnutí žádosti o koupi části pozemku parc. č. 1017/1, k.ú. Žleby 
11) 11 členné zastupitelstvo obce pro volební období 2022-2026. 
12) Dodatek smlouvy o dílo s f. Zavadil Elektroslužby veřejné osvětlení ul. V Chalupách 

vícepráce za cenu 48.895,- Kč bez DPH. 
13) poskytnutí částky 3.000,-Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec. 
14) záměr prodeje částí pozemků p.č. 989 – cca 9 m2 a 93/1- cca 11 m2, k.ú. Žleby za cenu 30,- 

Kč/m2. 
15) Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s f. ČEZ Distribuce za cenu 2.000,- Kč na 

parc. č. 549/2, k.ú. Zehuby. 
16) zbavení mlčenlivosti pana Mgr. Sekeru ohledně právních záležitostí obce. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2022 a 10. 5. 2022. 
2) zprávu AK Žďárský a Řenďovská ke škole, výstup sdělí zastupitelům na neveřejném 

zasedání. 
3) závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021 včetně zprávy o hospodaření. 
4) připomínky ze strany provozovatele dopravní obslužnosti k otáčení v Kamenných Mostech a 

zapojení obce do integrovaného systému. 
5) žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ o navýšení dotace na provozní náklady na výši 150.000,-

Kč/měsíc od 1. 6. 2022. 
6) výpis usnesení zastupitelstva obce. 

 
 
Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

1) pí starostce jednat s panem J. o narovnání pozemkových vztahů. 
2) pí starostce jednat s IDSK o změnách v dopravní obslužnosti Zehub a Kamenných Mostů. 
3) p. Zavadilovi provést místní šetření ohledně sloupu veřejného osvětlení v Kamenných 

Mostech na zahradě čp.26. 
4) p. Zavadilovi prověřit stížnost pí K. v ulici Na Vyhlídce na vysokou svítivost lampy VO. 
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5) finančnímu výboru provést analýzu hospodaření ZŠ a MŠ s energiemi – zkontrolovat 
smlouvy a spotřeby energií, reálné náklady. 

6) pí starostce předat smlouvy o zápůjčce PV3S právnické kanceláři k analýze. 
7) pí starostce provést kalkulaci nákladů (provozních) na provoz parkoviště. 

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


