
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2011 od 18.00 hod na OÚ

Přítomno: p.Šindelář, p.Marousek, p.Vojáček, p.Fiala V., p.Just, p.Mikyska, p.Novotný,
p.Krahulec , ing.Kožený
v 19.00 hod - Fiala Zd.
Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Marousek, p.Novotný
Ověřovatelé: p.Fiala V., p.Vojáček
Zapisovatel: Musilová

Program:
1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dnhe 28.3.2011.
2)Zadávací dokumentace na soutěž pro stavbu ČOV a kanalizace Žleby.
3)Informace o podané žádosti o dotaci na modernizaci ZŠ.
4)Uvolnění financí z fondu rezerv ZŠ Žleby pro počítačovou učebnu.
5)Zpráva ZŠ Žleby-seznam dotovaných pomůcek pro děti ZŠ.
6)Uvolnění finančních prostředků na provedení nátěru veřejného osvětlení.
7)Různé:

 a) Cenová nabídka na osazení kanalizační vpusti v Kamenných Mostech.
                         Doplněno před zasedáním  
                                    b) Nezávislý kontrolní rozpočet stavby ČOV a kanalizace ve Žlebech

c) Cenová nabídka na kácení a ošetření lip v Kamenných Mostech
d) Nákup požárního žebříku

            
  8) Diskuse.
  9) Návrh na usnesení.
10) Závěr

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.4.2011.

45)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 
28.3.2011.
- vyklizení a zakonzervování domu čp.348
práce již probíhají a úkol nadále pokračuje
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

- místní šetření s vlastníky nemovitostí v ul.Ke Hřišti dne 28.4. 2011 ve 14.00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

- cenová nabídka na odvodňovací kanál v Kamenných Mostech
Bod  7 a) různé – viz. program zastupitelstva obce.

- odepsání na žádost o přidělení bytu paní Hilpertové
Bylo provedeno.

- cenová nabídka na kácení a ořez lip v Kamenných Mostech.
Bod  7 c) různé – viz. program zastupitelstva obce

46)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem zadávací dokumentací a smlouvou o dílo 
             na soutěž stavby ČOV a kanalizace ve Žlebech.



            - návrh schválit a zadávací dokumentaci, včetně textu smlouvy o dílo.
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zadávací dokumentaci i smlouvu o dílo 

            pro stavbu ČOV a kanalizaci Žleby.
 

47)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o podání žádosti o dotaci na 
modernizaci ZŠ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

48)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na uvolněním financí z fondu rezerv ZŠ  
            Žleby pro počítačovou učebnu.

- návrh uvolnit  z fondu rezerv ZŠ Žleby částku ve výši 288.259,-Kč
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění financí z fondu rezerv ZŠ 
Žleby pro počítačovou učebnu ve výši 288.259,- Kč.

49)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou ZŠ Žleby a seznamem dotovaných  
            pomůcek pro děti ZŠ.

- návrh dotace ve výši 80.000,-Kč
PRO 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotaci na pomůcky pro žáky ZŠ Žleby 
ve výši 80.000,- Kč.

            příchod p.Fialy Zd. v 19.00 hod

50) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s uvolněním financí na provedení nátěru veřejného 
osvětlení.
-  návrh nechat proškolit pracovníky na práci ve výškách v BOZP a sepsat s nimi smlouvu
PRO 9          ZDRŽEL:1
Usnesení: Zastupitelstvo obce  schválilo sepsání smluv na nátěr veřejného osvětlení a 
proškolení pracovníků v BOZP na práci ve výškách.

51)Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na osazení kanalizační 
vpusti v Kamenných Mostech.
- cenová kalkulace ve výši 87.558,-Kč bez DPH, tj. 105 070 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

b)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poptávkovým řízením na vyhotovení 
nezávislého rozpočtu stavby ČOV a kanalizace 
- návrh vypsat poptávkového řízení na zhotovitele nezávislého rozpočtu stavby 
ČOV a kanalizace.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vypsání poptávkového řízení na 
zhotovitele nezávislého rozpočtu stavby ČOV a kanalizace ve Žlebech.

c)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou nabídkou na pokácení lípy u křížku 
                        a ošetření dalších dvou stromů v Kamenných Mostech.

- cenová nebídka ve výši 6.500,-Kč včetně DPH



                        PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pokácení lípy a ošetření dvou 
dalších stromů za cenu 6.500,-Kč.

d)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na odprodej požárního žebříku v  
                        ceně 9.000 ,- Kč.

                       PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup požárního žebříku za  

                        cenu 9.000,-Kč.

52) Diskuse:

p. Novotný – kdo organizuje akci s dětmi ze ZŠ na úklid odpadků v obci
starosta – akci si připravila ZŠ na den Země a sama si ji organizuje

p.Novotný - aktualizace povodňového plánu
starosta - v průběhu jara 2011 bude aktualizován telefonní seznam 

p.Vojáček - jak je to s rozhlasem na Sibiři
p.Just - rozhlas je opraven po poruše vedení

p.Novotný - finanční výbor by měl provést kontrolu využití příspěvků obce u organizací
starosta – pracovnice obecního úřadu rozešlou upomínku k předložení vyúčtování a finanční výbor 
provede namátkovou kontrolu zakoupených věcí.

p.Poskočil – nesrovnalosti v poplatku za komunální odpad 
starosta – popatky za komunální odpad a jejich placení je třeba řešit s ekonomkou na Obecním 
úřadě ve Žlebech, nejlépe v úředních hodinách.

53)Návrh na usnesení:
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 
18.4.2011

Skončeno: 20.00 hod

Zapsala : Musilová Ověřovatelé: p.Vojáček,  p. Fiala V.


