
USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 18.2.2008.
2) komisi pro výběrové řízení na rok 2008 ve složení: ing. Kožený, p. Novotný, p.Just, 

p. Marousek, p. Konečný, ostatní zastupitelé jako náhradníci.
3) obeslání vybraných společností dle přílohy pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací 

akce “Rekonstrukce čp. 348” Žleby.
4) obeslání vybraných společností dle přílohy pro výběrové řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace ČOV a kanalizaci Žleby.
5) záměr prodeje čp. 8 ve Žlebech.
6) zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 (řád pohřebiště) vydáním zrušovací vyhlášky 

a schválením řádu pohřebiště.
7) podepsání smlouvy s f. ANIMA,pečovatelská služba  Čáslav,pro dům s chráněnými byty.
8) podepsání dodatku č. 6 a 7 ke smlouvě s f. AVE CZ na odvoz komunálních odpadů.
9) podepsání smlouvy s panem ing. Křivským na pronájem části statku “Buda” ve Žlebech.

10) záměr pronájmu bývalé ordinace zubaře v čp.15 Žleby.
11) finanční úhradu za žáka umístěného v jiných školách.
12) umístění do domu s chráněnými byty a podepsání nájemní smlouvy s: pí Murínovou, 

p. Klepetkem, p. Konvalinovou
13) bezúplatný převod pozemku p.č.PK 723 z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku obce.
14) prodej části pozemku p.č. 569/1 v k.ú. Zehuby man. Brožovým Kamenné Mosty.
15) pronájem části pozemku č. 1014/3 v k.ú. Žleby na dobu 6 let Lesům ČR.
16) podepsání smlouvy s panem Novotným ohledně konání poutě 2008 za částku 25.000,-Kč.
17) uzavření smlouvy s Národním památkovým ústavem ČR na pronájem pozemku p.č. 238/9 

v k.ú.Žleby za cenu 52.000,-Kč.
18) podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na uložení kabelu do obecního pozemku p.č. 549/2 

s f.ČEZ.
19) nákup křovinořezu do max. částky 20.000,-Kč.
20) I. rozpočtovou změnu pro rok 2008.
21) návrh na rozdělení částek do fondů z kladného hospodaření ZŠ a MŠ Žleby, fond odměn 

22.500,-Kč, fond rezerv 90.161,80 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) rozpočet na rekonstrukci budovy MŠ.
2) pasportizaci místních komunikací,osázení nových značek v obci.
3) informaci o předběžné koupi pozemků od pana ing. Křivského.
4) vyhodnocení akcí,které byly zrealizovány.
5) informaci ohledně spojování tříd na I. stupni ZŠ.
6) první nabídku na zhotovení chodníku v ul.Vinařská.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) stavební komisi a starostovi řešit situaci u paní Mizlerové.
2) starostovi odepsat panu Oravcovi na jeho stížnost.
3) starostovi provést nezbytná opatření k odtoku dešťových vod v ulici Komenského.
4) starostovi oslovit pana Šťastného na realizaci chodníku v ul. Vinařská.

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


