
U S N E S E N Í  
zastupitelstva obce ze dne 23.4.2007.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) rozpočtovou změnu na rok 2007 dle přílohy.
2) uzavření smlouvy o dílo s f. Silnice Čáslav na opravu ulice K Budám a ulice 

spojovací mezi ul. Zahradní a Žižkova.
3) delegování starosty Vladimíra Šindeláře a místostarosty ing. Vlastimila 

Koženého na valnou hromadu VHS Vrchlice – Maleč a opravňuje je zastupovat 
obec Žleby.

4) pronájem části MŠ Sokolu Žleby za roční nájemné 500,-Kč + spotřebovaná 
energie.

5) vysazení lípy na náměstí před „Morovým sloupem“.
6) pronájem části bývalé klubovny SSM Svazu holubářů za roční nájemné 500,-Kč 

+ spotřebovanou energii a údržbu prostranství přístavby. 
7) umístění značek obytná zóna do ulic na Sibiři.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) výdaj na proměření emisí do soukromých objektů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu  usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2007.
2) informace f. STP Net, s.r.o. Na odkoupení plynového rozvodu ve Žlebech, 

Zehubech, Kamenných Mostech.
3) informaci o ČOV a kanalizaci ve Žlebech.
4) informaci o změnách ÚP.
5) informaci finančního výboru o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Žleby.
6) informace Občanského sdružení Lípa pro venkov.  
7) koupi pozemku p.č. 194 v k.ú. Žleby od Pozemkového fondu ČR.
8) kalkulaci lesního hospodaření na rok 2007.
9) žádost paní Matouškové o přidělení bytu v pečovatelském domě.

10) projednávání II. Změny ÚP Města Čáslav.
11) oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Unikom Markovice.
12) žádost ze Středočeského kraje týkající se Střednědobého sociálního programu.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) místostarostovi zjistit více informací o Občanském sdružení Lípa pro venkov.
2) starostovi zaslat stížnost pana JUDr. Procházky panu Justovi a Lédlovi.
3) starostovi odepsat paní Matouškové.
4) sestavit podmínky na přijetí do 22 chráněných bytů.
5) stavební komisi prověřit stav oken v bytovce na Sibiři.
6) starostovi a místostarostovi oslovit projektanta na projekt na ulici Družstevní a 

část ulice Vinařská.
7) místostarostovi a starostovi zaregistrovat obec do Databáze projektů a 

projektových záměrů Středočeského kraje.
8) starostovi jednat s f. AVE ohledně svozů komunálního odpadu.
9) starostovi odepsat paní Čechlovské.

10) starostovi odepsat na Středočeský kraj.

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


