Obec Žleby

Zá me ck é n á mě st í 6 7, 28 5 6 1 Žl eb y

Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 9. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, p. Semerád, p. Musil.
ověřovatele zápisu p. Ing. Zajíčka, p. Fialu.
program zasedání zastupitelstvo obce ze dne 19. 9. 2022.
cenovou nabídku soudního znalce p. Ing. Boguaje na zpracování posudku ZŠ za cenu 850,Kč/hod + náklady na dopravu 9,- Kč/km do maximální částky 120.000,- Kč s dodáním
znaleckého posudku do 15. 12. 2022. Dodatečné náklady – sondy, průzkumy, odborná měření
uhradí obec nad rámec smlouvy.
Ceník pozemků na pozemky v k.ú. Žleby a Zehuby, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
žádost o stavební parcelu a zařazení do pořadníku pana J. M.
žádost paní J. A. o umístění do domu s chráněnými byty a zařazení do pořadníku.
uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s Realitní a stavební spol. s r.o. týkající se posunutí
termínu dokončení stavby Rekonstrukce čp. 15 – zpevněné plochy do 30. 11. 2022.
prodej části pozemků p.č. 41/2 k.ú. Žleby jako díl „b“ o výměře 1 m2 a část p.č. st. 96 jako díl
„c“ o výměře 1 m2 za cenu 30,- Kč/m2 manželům M. a odkup části pozemků p.č. st. 95/1 k.ú.
Žleby jako díl „a“ o výměře 16 m2 a díl „d“ o výměře 14 m2 a část p.č. 42/1 jako díl „e“ o
výměře 7 m2 od manželů M. za cenu 100,- Kč/m2 + náklady na vklad hradí obec.
návrh kupní smlouvy s manželi M.
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 577/4 k.ú. Žleby
s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, stavba: „Žleby – vodovodní a
tlaková kanalizační přípojka pro čp. 423“.
Rozpočtovou změnu č.6/2022.
zplnomocnit pana Mgr. Žďárského k vyzvání navrácení vozidla Praga V3S a další zapůjčené
techniky od Klubu přátel vojenské historie Malín, z.s., v případě potřeby vymáhat vydání
soudní cestou.
pověřit p. Bc. Šindeláře, p. Ing. Zajíčka, p. Novotného kontrolou stavu vozidla Praga V3S při
převzetí od spolku.
sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč pro KTM-twirl team Kutná Hora, DDM Kutná Hora na
účast na mistrovství Evropy s podmínkou účasti slečny K. K. + propagace obce.
dotaci ve výši 5.000,- Kč na provoz Taxík Maxík pro spol. Anima Čáslav.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)
2)

zprávu finančního výboru č. 3.
výpis usnesení.

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