
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 26.2.2007

Řídící zasedání: p. Šindelář
Návrhová komise: ing. Kožený, p. Marousek, p. Fiala
Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Pazderka
Zapisovatel: pí Musilová

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce 
dne 26.2.2007.

Zastupitelstvo obce schválilo:

1. podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ na pozemek na Sibiři pro stavbu 
trafostanice.

2. podepsání smlouvy s firmou CONNEX Východní Čechy na dopravní 
obslužnost.

3. vypsání konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Žleby.
4. zrušení bodu č. 87 ze dne 18.9.2006 týkající se prodeje parcely p.č. 774/29 panu 

Kuklíkovi.
5. zrušení bodu č. 51 d) ze dne 15.5.2006 týkající se prodeje parcely p.č. 774/20 

panu Zajíčkovi.
6. prodej parcely p.č. 774/29 M. Vomáčkové a M. Hurtovi.
7. prodej parcely p.č. 774/21 man Petráčkovým.
8. prodej parcely p.č. 774/20 man Lacinovým.
9. uzavření smlouvy o pronájmu veřejného prostranství s p. Novotným na konání 

poutě.
10. nákup parcely p.č. 194 v k.ú. Žleby za znaleckou cenu od Pozemkového fondu 

ČR.
11. podepsání darovací smlouvy s firmou Unikom Kutná Hora.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby.
2. žádost TJ Transpa Spartak Žleby o  peněžní dotaci.
3. situaci ohledně hasičárny ve Žlebech.
4. cenovou nabídku na podkládku dlažby chodníku v Zehubech s tím,že bude 

znovu projednáno v zastupitelstvu obce v květnu.
5. stížnost man. Oravcových.
6. informaci ohledně registraci studní.
7. zahájení vodoprávního řízení z Pardubického kraje.



8. odstranění 8 ks topolů u toku řeky Doubravy.
9. pozvánku na konání školení hasičů.

10. nabídku Českých dřevařských závodů.
11. žádost o udělení licence linkového autobusu.
12. vyhlášení dotačních titulů pro rok 2007 z podpory venkova.
13. zápis bytové komise.
14. zpracování plánu na zalesnění.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1. místostarostovi pozvat p. ředitele ZŠ a MŠ Žleby na příští zasedání 
zastupitelstva obce.

2. starostovi a místostarostovi předložit konkrétní nabídku na dodělání hasičárny.
3. starostovi projednat stížnost man. Oravcových s MěÚ Čáslav a Stavebním 

úřadem.
4. starostovi a místostarostovi  jednat s vlastníky pozemků na Sibiři.
5. starostovi jednat s f. AVE Čáslav ohledně nevyvážení popelnic v ul. 

V Borovičkách.
6. starostovi zajistit opravu střechy na márnici.
7. starostovi zajistit vyčištění cesty „Višňovka“.
8. starostovi jednat s panem Bohuňkem ohledně zalesňování.

Vladimír Šindelář v.r.
starosta obce

ing. Vlastimil Kožený v.r.
místostarosta obce


