
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 10.9.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) II. Rozpočtovou změnu pro rok 2007, viz. el. vývěska.
2) odepsání dlužných částek dle přílohy.
3) vymáhání  ostatní  dlužných  pohledávek  přes  právníka   a  zároveň  schvaluje 

udělení plné moci panu Mgr. Pavlu Bezouškovi ve věci vymáhání .
4) zrušení bodu č. 21 ze dne 27.2.2007.
5) prodej  pozemku  p.č.  774/31  v  k.ú.  Žleby  manželům  Kárným  z  Čáslavi, 

Jungmannova 899.
6) záměr směny části  pozemků p.č. 910, 911, 912 v k.ú. Zehuby (obec Žleby – 

man. Vávrovi, Ledvinova 1707/1, Praha 4 - Chodov).
7) vyřazení z inventáře obce – Škodu MTS, obě rozhlasové ústředny, rentgen.
8) nákup nové rozhlasové ústředny MRU Standard 1100 v ceně 61.350,-Kč včetně 

DPH.
9) vstup  do Sdružení  Lípa  pro venkov a  podepsání  darovací  smlouvy.  Souhlasí 

s přijetím daru ve výši 40.000,-Kč od f. CONTROLLING INVEST Liberec.
10) rozšíření podmínek pro přijetí do domu s podporovanými byty dle přílohy, viz. 

el. vývěska.
11) nákup pozemku p.č. 756/1 v k.ú. Žleby od paní Horákové a Břízové za cenu 

100,- Kč/m2. Celkem 1.956.100,-Kč.
12) plán společných zařízení KPÚ Potěhy a Horky u Čáslavi.
13) podpis objednávky s VČE Pardubice veřejné osvětlení – cena 29.550,- Kč.
14) název ulice Na Vyhlídce  - prodloužit až do nové zástavby pod Sibiří.
15) výstavbu  chodníku  v  ul.  Vinařská  bez  křížení  lokální  drahou  Čáslav  - 

Třemošnice.
16) dočasný zábor pozemků pro výstavbu dřevěné lávky přes řeku Hostačovku  - 

oprava mostu v Kamenných Mostech, dle přílohy.
17) uvolnění 40.000,- Kč na opravu střechy ZŠ Žleby.
18) změnu nájemného od 1.1.2008, viz. příloha.
19) odklad p. Čápovi – odklizení dřeva do konce kalendářního roku 2007.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) prodej části pozemku p.č. 29/1 v k.ú. Žleby panu Čížkovi.
2) umístění dopravního značení A 30, dle žádosti ČD a.s. -  obec neprovozuje dráhy 

a není nám znám předpis, který toto ukládá.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.6.2007.
2) územní řízení o umístění stavby, kanalizace a ČOV ve Žlebech.
3) provedenou opravu silnic v ul. K Budám a Žižkova.
4) opravu hřbitovních zdí  ve Žlebech,  prováděnou opravu zdi  v  Zehubech,  stav 

oken v čp. 8, opravy oken a komínu v čp. 12, situaci u domu Malinových ve 
Žlebech.

5) informace týkající se Lipové aleje.
6) informaci ohledně prodeje pozemků p. 854, 871 v k.ú. Zehuby s Lesy ČR.
7) konání auditu dne 15.11.2007.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) p. Musilové odepsat panu Čížkovi ohledně žádosti o odkup pozemku p.č. 29/1 v 

k.ú. Žleby.
2) starostovi  a  místostarostovi  jednat  s  f.  ANIMA Čáslav  o  cenové nabídce  na 

pečovatelskou službu.
3) starostovi jednat s f. VČE Pardubice o výchozí revizi kabelových rozvodů .
4) starostovi odepsat na ČD ohledně umístění značek A 30.
5) starostovi  a  místostarostovi  jednat  s  Krajským  úřadem  Praha  o  umístění 

autobusové zastávky v Markovicích, po jednání informovat občany Markovic.
6) kontrolnímu  výboru  kontrolu  plnění  úkolů  ze  zastupitelstva  obce   II.  kv.  - 

12.9.2007.
7) finančnímu výboru kontrolu pokladny a pohledávek – po 10.10.2007.
8) starostovi podat dotaz na Krajský úřad na vysokorychlostní trať (Krajský územní 

plán).
9) stavební komisi řešit stav v Chalupech – voda.

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


