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Výpis usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
ze dne 31. 10. 2022 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) ověřovatele zápisu p. Semerád, p. Zavadil. 
2) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Slavík. 
3) jednoho místostarostu pro následující volební období. 
4) starostu jako uvolněného člena zastupitelstva obce. 
5) veřejnou volbu starosty a místostarosty. 
6) tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 
7) odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a členy výborů takto: 

člen zastupitelstva obce 1.500,- Kč hrubého 
člen výboru 1.500,- Kč hrubého 
předseda výboru 2.000,- Kč hrubého 
neuvolněný místostarosta 10.000,- Kč hrubého 

s tím, že odměny budou vypláceny od 1. 11. 2022 a v případě souběhu více funkcí náleží 
neuvolněnému členu zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 
schválená zastupitelstvem obce, odměny se nesčítají. 

8) obnovu dýchací techniky pro JPO II. Od f. Tensio Technology s.r.o. ve výši 152.306.50 Kč 
včetně DPH, nákup bude hrazen z rozpočtu JPO II. 

9) Dodatek č.2 k SoD Re – use centrum s f. Šťastný na novou cenu díla 281.178,27 Kč bez DPH. 
10) dodávku nerezového žlabu pro měření průtoků vyčištěné odpadní vody z ČOV za částku 

50.000,- Kč od spol. VHS Kutná Hora. 
11) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s f. ČEZ 

Distribuce, a.s. zastoupenou panem T. Havlíčkem s jednorázovou náhradou ve výši 9.200,- Kč 
bez DPH. 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1) pí Mgr. Ludmilu Záklasníkovou jako starostku obce Žleby. 
2) pí MVDr. Zdeňku Novou jako místostarostku obce Žleby. 
3) předsedu finančního výboru pana Semeráda. 
4) předsedu kontrolního výboru pí Bc. Novotnou. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) jednací řád zastupitelstva obce. 
2) výpis usnesení. 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) finančnímu a kontrolnímu výboru podávat čtvrtletní zprávy z jejich činnosti zastupitelstvu 
obce. 

 
 
 
 …..…………………………………… ………………………………………   
 Mgr. Ludmila Záklasníková  MVDr. Zdeňka Nová 
 starostka  místostarostka 


