
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 15.5.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. výjimku pro ZŠ a MŠ Žleby na školní rok 2006/2007 s navýšením rozpočtu o celkovou 
částku 348.155,-Kč.

2. delegování starosty obce Josefa Novotného na valnou hromadu VHS Vrchlice – Maleč dne 
12.6.2006 od 10.00 hod v sídle společnosti a opravňuje ho zastupovat obec Žleby.

3. záměr směny pozemků p.č. 93/1,93/5.988,st.222 mezi p. Mrkvičkou a obcí Žleby.
4. zrušení prodeje parcely p.č. 774/20 v lokalitě na Sibiři panu Loužilovi.
5. prodej parcely p.č. 774/20 v lokalitě na Sibiři panu Sv. Zajíčkovi.
6. prodej parcely p.č. 774/30 v lokalitě na Sibiři manželům Duškovým.
7. směnu pozemků mezi obcí Žleby a p. Hájkem p.č. 95/3,95/4,990/3.
8. záměr prodeje části parcely p.č. 569/1 v k.ú. Zehuby panu M. Vaňkátovi.
9. použití finančních prostředků z prodeje parcel na Sibiři k vybudování inženýrských sítí 

v lokalitě na Sibiři.
10. vstup obce do „svazku obcí“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. zprávu o zimní údržbě místních komunikací SúS Kutná Hora.
2. žádost FC Zenit Čáslav o technické pomoci při fotbalovém utkání.
3. objížďku ve dnech konání poutě 20.-21.5.06.
4. informace od AVE CZ Čáslav o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 

2.-3.6.2006.
5. poplatek z prostranství poutě.
6. informaci z Pozemkového úřadu Kutná Hora ohledně pozemkových úprav v Zehubech.
7. informace o přidělení dotace z Krajského úřadu na opravu komunikací ve výši 125.000,-Kč.
8. informace ohledně pořádání technopárty – přípravu obecně závazné vyhlášky ohledně 

konání technopárty.
9. zápis stavební komise.

10. informace ohledně opravy budovy OÚ.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. řediteli ZŠ Žleby předložit do září 2006 podklady pro provoz ZŠ s výhledem pro další roky.
2. místostarostovi řešit zamítnutý vklad věcného břemene v k. ú. Zehuby.
3. starostovi jednat s SúS ohledně zimní údržby silnic  .

Vl. Šindelář v. r.
místostarosta

Josef Novotný v. r.
starosta obce


