
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 22.1.2007

Zastupitelstvo obce schválilo:
1) odměny  zastupitelům  obce  a  členům  výborů  a  komisí  dle  nařízení  vlády 

č. 614/2006 Sb.
2) prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Zehuby panu Šlechtovi, Tupadly čp. 198 za 

cenu 30,- Kč/m2.
3) termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2007.
4) podepsání smlouvy s MěÚ Čáslav týkající se příspěvku na zubní pohotovost 

pro rok 2007 ve výši 4,-Kč/na obyvatele.
5) zařazení žádosti paní Volfové do pořadníku na byt.
6) podepsání  smlouvy  se  Středočeským  krajem  na  podporu  JPO  III.,ve  výši 

30.000,- Kč.
7) podepsání smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Silnicemi Čáslav a obcí 

Žleby  ve  výši  500.000,-Kč/ročně  týkající  se  příspěvku  na  opravu  a  údržbu 
komunikací.

8) odprodej části inventáře z bývalého zdravotního střediska paní MUDr. Knéřové 
za cenu 1.000,-Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) přidělení  bytu  v  čp.  348  paní  Hilpertové  a  panu  Bekovi  z  důvodu 

nevyhovujících sociálních a technických podmínek bytu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.12.2006 a 20.12.2006.
2) podání zprávy o vyúčtování a kolaudaci čp. 67 + kontrolu Finančního úřadu 

Kutná Hora.
3) nabídku pana Přibyla na opravu pomníků.
4) zahájení kolaudačního řízení na chodník ul. Vinařská I. Část.
5) přerušení dodávky elektrického proudu ve dnech 22.1., 23.1., 1.2., 2.2.2007.
6) předběžnou účetní uzávěrku za rok 2006.
7) zápis dětí do ZŠ Žleby.
8) zápis stavební komise ohledně hasičské zbrojnice.
9) zprávu o výsledku likvidace kalamity.
10)montáž nábytku na OÚ.



Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi odepsat paní Hilpertové, panu Bekovi a panu Šlechtovi.
2) pí. Musilové vyvěsit nabídku pana Přibyla na vývěsku na hřbitově.
3) starostovi podepsat smlouvu se Středočeským krajem ohledně JPO III.
4) starostovi podepsat smlouvu se Silnicemi Čáslav.
5) starostovi podepsat smlouvu s MěÚ Čáslav.
6) starostovi jednat s životním prostředím ohledně stromů v Lipové aleji.
7) místostarostovi prověřit pojistné smlouvy.
8) starostovi prověřit zájem o vodovodní přípojku v ul. Obránců míru.
9) místostarostovi najít 200.000,- Kč v rozpočtu na dodělání hasičské zbrojnice 

a zařadit ji do I. rozpočtové změny. 

Vladimír Šindelář v.r. Ing. Vlastimil Kožený v.r.
starosta obce místostarosta obce


