
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 26.5.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) zrušení stávající stavební komise k 31.5.2008.
2) novou stavební komisi ve složení: předseda pan František Lanc, členové paní Poštová a pan 

Šika od 1.6.2008.
3) II. rozpočtovou změnu pro rok 2008, dle přílohy.
4) prodej parcely p.č. 739 v k.ú. Zehuby panu Prchalovi za cenu 30,-Kč/m2.
5) v případě přijetí nového zákona o nejnižším stavu žáků na škole přidat do rozpočtu školy 

mzdové prostředky pro novou pracovní sílu.
6) zrušení bodu č. 36 j) zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008.
7) prodej parcely p.č. 774/30 v k.ú. Žleby manželům Dolejším z Čáslavi s předkupním právem 

pro obce Žleby.
8) pronájem části pozemku p.č. 766 a č.755 v k.ú. Zehuby paní V. Šlechtové za 1,-Kč/m2 a rok.
9) souhlas s podnájmem části pozemku p.č. 735 v k.ú. Zehuby.

10) zpracování povodňového plánu od pana ing. Papeže za cenu 18.000,-Kč bez DPH.
11) žádosti o přijetí do domu s chráněnými byty a sepsání smlouvy  s 

• Marií Makešovou
• Antonínem Peškem
• Jaroslavem Fílou
• Karlem Chadrabou

12) delegování starosty Vladimíra Šindeláře a místostarosty ing. Vlastimila Koženého na valnou 
hromadu VHS Vrchlice – Maleč Kutná Hora a opravňuje je zastupovat obec Žleby.

13) přijetí dotace do obecní knihovny  ve výši 25.000,-Kč.
14) doplnění výběrové komise o pana Lance.
15) podporu Občanského sdružení v Zehubech při jednání s Ministerstvem obrany na náhradu za 

hluk z provozu letiště.

Zastupitelstvo obce ber na vědomí:

1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.4.2008.
2) rezignaci člena zastupitelstva obce pana Jiřího Konečného.
3) valnou hromadu VHS Kutná Hora.
4) žádost o finanční příspěvek pro Klub Radost Prostějov.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi jednat s VHS Kutná Hora a ceně vodného.
2) starostovi jednat s f. AVE Čáslav o svozu odpadu do poloviny května.
3) místostarostovi prověřit možnost autobusového spojení Vinaře – Žleby.

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


