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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

návrhovou komisi ve složení p. Semerád, p. Suchánek, pí MVDr. Nová.
ověřovatele zápisu pí Němcovou, p. Fiala.
program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022.
Rozpočtovou změnu č.4/2022.
aktualizaci plánu rozvoje obce.
žádost o udělení výjimky z průměrného počtu žáků pro školní rok 2022/2023.
žádost pan T. o zařazení do pořadníku do domu s chráněnými byty.
žádost paní V. o zařazení do pořadníku do domu s chráněnými byty.
prodej části pozemku p.č. 93/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 989 o výměře cca
13 m2 k.ú. Žleby paní K. za cenu 30,-Kč/m2 + náklady na majetkoprávní vyrovnání.
10) podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni v rámci akce propoj ul. V
Chalupách do ul. Severní s jednorázovou náhradou 13 100,- Kč.
11) zástup za pí starostku po dobu její dovolené pí MVDr. Novou a p. Fialu jako zástupce v
případě přírodních katastrof.
12) dotaci na dětskou ordinaci p. MUDr. Sýkory ve výši 10.000,-Kč.
13) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce s
jednorázovou náhradou 6 300,- Kč.
14) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s f. ČEZ Distribuce za
jednorázovou náhradu 2420,-Kč na pozemku p.č.788/110 k.ú. Žleby.
15) žádost o zařazení žádosti paní J. do pořadníku na obecní byt.
16) zpracovat změnové listy pro rekonstrukci ZŠ na méněpráce a vícepráce na základě auditu
reálné prostavěnosti provedené panem Pazderou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) předání smlouvy o zápůjčce PV3S právnické kanceláři k analýze, příjezd PV3S dne 1. 7.
2022 v 17:00 hod v ul. Ke Mlýnu a pověření p. Novotného kontrolou stavu PV3S.
2) kalkulaci nákladů a příjmů z provozování parkoviště.
3) zápis finančního výboru o kontrole dne 15. 6. 2022 provedené v ZŠ.
4) zápis finančního výboru o kontrole dne 3. 6. 2022 týkající se hospodaření obce Žleby.
5) záměr f. Silnice – Holding o rozšíření lomu v Markovicích.
6) žádost o pravidelné zapůjčení autobusu pro potřebu ZŠ – doprava dětí v rámci výuky do
Vrdů 1 x za 14 dní.
7) podání žádosti k MAS Lípa pro venkov na dotaci na vybavení učeben.
8) uzavření OÚ v době od 4.7. – 8.7.2022.
9) výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.6.2022.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) pí starostce domluvit schůzku s f. Silnice – Čáslav na místě lomu v Markovicích.
2) pí starostce zrevidovat ceny pozemků, za které obec prodává pozemky.
3) pí starostce jednat s paní J. o možném prodeji čp.272.
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4) pí starostce prověřit možnost, zda lze čerpat dotaci bez dodávky kontejnerů a bez podmínky
možnosti odkládat odpad pro občany obce Vinaře a Hostovlice.

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