
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce dne 22.10.2007

Zastupitelstvu obce schvaluje:
1) Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2007
2) pořízení 5 obrubníků pro pana Musila.
3) poskytnutí finančního daru Městské nemocnici Čáslav 10,- Kč na obyvatele.
4) vybudování cyklostezky o šíři 2 m ,oddělení pozemků,ocenění a výkup 

předmětných pozemků pro výstavbu cyklostezky.
5) směnu pozemků p.č. 910, 911 a 912 v k.ú. Zehuby  mezi obcí Žleby a manželi 

Vávrovými, Ledvinova 1707/1 Praha 4.
6) další jednání o podmínkách a podnikatelským záměrem pan Kose s domem čp. 8 

při případném prodeji tohoto domu a jeho pozvání na další zasedání 
zastupitelstva obce.

7) vymáhat škodu po panu Jánu Tomášovi a vyrozumět ho o hrubém porušení 
nájemní smlouvy.

8) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění výpusti z 
ČOV a protlak potrubí kanalizace mezi obcí Žleby a Povodím Labe s.p.

9) výjimku pro ZŠ a MŠ Žleby pro školní  rok 2008/2009.
10) odprodej hmotného majetku z ordinace zubaře pod podmínkou doplacení dlužné 

částky 9.000,-Kč panu MUDr. Votrubovi.
11) nákup radiostanic pro JPO III.
12) podat žádost na dotaci ze Střed. kraje na Městský úřad Čáslav z Programu 

obnovy venkova.
13) převedení pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví obce Žleby dle přiložené nabídky.
14) vydání potvrzení pro Pozemkový úřad Kutná Hora dle předložené žádosti.
15) vykoupit sprchový kout a toaletu od paní Šindelářové čp.8 Žleby.
16) vypsat výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci pro ČOV a 

kanalizaci Žleby.
17) podpis smlouvy s panem Lebduškou na zimní údržbu místních komunikací cenu 

400,-Kč/h+ DPH.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) prodej pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Žleby ulice Ronovská.
2) nákup multikáry.
3) poskytnutí půjčky paní Hromádkové.
4) poskytnout finanční příspěvek Svazu tělesně postižených Červené Janovice.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) činnost kontrolního a finančního výboru.
2) informace o kolaudaci domu s 22 podporovanými byty.
3) smlouvu s f. ANIMA Čáslav.
4) žádost o koupi st. pozemku pana Hospodky.
5) oznámení Povodí Labe o opravných pracích na jezu a kácení dřevin podél řeky 

Doubravy.
6) žádost o kolaudaci hasičárny.
7) žádost paní Plačkové o seřezání túje na hřbitově.
8) opravu komínu na čp.12.
9) sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

10) zakoupení nové rozhlasové ústředny a zvonění ve škole.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi upozornit majitele rybníku Na Budech o špatném stavu výpusti.
2) starostovi skácet smrčky u bývalé prodejny v ul. Ronovská.
3) starostovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce soupis nemovitostí 

ve vlastnictví obce.
4) místostarostovi jednat s panem Machalickým ohledně cesty pro pěší přes jeho 

pozemek.
5) místostarostovi prošetřit stav tújí na hřbitově. 
6) stavební komisi zúčastnit se předávání stavby 22 bytovky.

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


