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Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) návrhovou komisi ve složení pí MVDr. Nová, pí Němcová, p. Semerád. 
2) ověřovatele zápisu p. Novotný, p. Bc. Šindelář. 
3) program zasedání zastupitelstva obce dne 19. 12. 2022. 
4) Střednědobý výhled rozpočtu obce Žleby pro období 2023 – 2027 ve stejném znění jako 

jeho návrh. 
5) Rozpočet obce Žleby na rok 2023 včetně příspěvkové organizace ve stejném znění jako 

jeho návrh, tedy celkové příjmy ve výši Kč 35 097 300,- a celkové výdaje ve výši  
Kč 26 573 000,-, financování úvěrů v celkové výši Kč 3 986 286,-, přebytek ve výši  
Kč 4 538 014,- bude ponechán jako rezerva na bankovním účtu. 

6) Rozpočtovou změnu č.8/2022. 
7) rozdělení příspěvků ve výši 345.000,-Kč, dle přílohy. 
8) individuální příspěvek f. ANIMA Čáslav ve výši 81.400,- Kč. 
9) převést částku 58.485,- Kč určenou pro nákup lavic v r. 2022 do rezervního fondu ZŠ a MŠ 

Žleby s tím, že bude použito v r. 2023. 
10) mimořádnou dotaci pro ZŠ a MŠ Žleby na dofinancování mzdových nákladů  

ve výši 200.000,- Kč 
11) Darovací smlouvu pro ZŠ a MŠ Žleby od ZOD Potěhy ve výši 6.000,- Kč na nákup 

herních prvků do MŠ. 
12) podepsat smlouvu s Povodím Labe o právu provést stavbu – oprava splavu. 
13) souhlas vlastníka zemědělské půdy s použitím sedimentů vytěžených při čištění splavu  

s investorem Povodí Labe s tím, že přístupové cesty budou uvedeny do původního stavu. 
14) záměr prodeje části pozemku p.č.1011/6 k.ú. Žleby o výměře cca 69 m2 za cenu 100,-

Kč/m2. 
15) cenu stočného pro rok 2023 ve výši 65,61 Kč s DPH. 
16) dohodu o narovnání s Klubem přátel vojenské historie Malín s tím, že bude podepsána až 

při převzetí vozidla ve Žlebech. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) cenovou nabídku na vybudování vodovodní přípojky v Zehubech. 
2) cenu vodného pro rok 2023 ve výši 64,39 Kč s DPH. 
3) výpis usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) pí starostce a pí místostarostce navrhnout systém rozdělování příspěvků spolkům  
do 30. 6. 2023. 

2) pí ředitelce dodat další dvě cenové nabídky na lavice. 
 
 
 
 …..…………………………………… ………………………………………   
 Mgr. Ludmila Záklasníková  MVDr. Zdeňka Nová 
 starostka  místostarostka 


