
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 26.3.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) podpis smlouvy o dílo s panem Maxou v hodnotě 80.000,-Kč na opravu požární 
zbrojnice.

2) navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby o 100.000,-Kč pro rok 2007 od 1.5.2007.
3) navýšení pojistky na pojistnou částku 20.000.000,-Kč v ceně pojistného 

27.000,-Kč za rok.
4) podpis smlouvy o pronájmu parkoviště s Památkovým ústavem za cenu 52.000,-

Kč.
5) navýšení parkovného na 40,- a 110,- Kč.
6) podpis dodatku č. 3 ke smlouvě s firmou AVE CZ Čáslav.
7) přijetí daru od ODS ve výši 40.000,-Kč.
8) použití finančního daru 40.000,Kč na opravu mostu V Chalupách.
9) rozpočtový výhled pro rok 2007-2010.

10) mimořádnou inventuru a členy inventurní komise p. Šindelář, pí Merhautová, 
p. Ševčíková. A.

11) oslovit Realitní a Stavební Čáslav s žádostí o zpracování investičního záměru na 
čp. 348 Žleby.

12) oslovit firmu MICO Havlíčkův Brod s žádostí o zpracování investičního záměru 
na čp. 15 Žleby.

13) podat žádost na Krajský úřad o kontrolu hospodaření za rok 2007.
14) investici do majetku VHS – vodovod Sibiř dle zákona č. 274/2001 a vyřazení 

potrubí z investice obce.
15) bezúplatný převod parcely p.č. 248/6 v k.ú. Žleby od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.
16) bezúplatný převod parcel p.č. 241/4 a 1003 v k.ú. Žleby od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) odprodej  pozemku p.č. 76/28 v k.ú. Žleby o výměře 44 m2.
2) odprodej bývalé klubovny SSM a přilehlého pozemku.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) dílčí změnu rozpočtu na rok 2007.
2) zprávu o návrhu změny ÚP.
3) žádost SDH Žleby o finanční příspěvek v roce 2007.
4) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.2.2007.
5) hospodaření ZŠ a MŠ Žleby.
6) audit na OÚ Žleby.
7) informace o uzavřených pojistkách obce Žleby.
8) informaci ohledně limitky-dotace na 22 chráněných bytů (přidělena).
9) rozhodnutí Ministerstva zemědělství ohledně honitby Vrdy.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi a místostarostovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce 
předložit I. rozpočtovou změnu.

2) starostovi a místostarostovi urgovat reklamaci omítky ZŠ.
3) starostovi pověřit finanční výbor kontrolou hospodaření ZŠ a MŠ Žleby. 

A kontrolní výbor pověřit kontrolou usnesení zastupitelstva obce.

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


