
USNESENÍ
zastupitelstva obce ze dne 11.10.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2008.
2) dodavatele veřejného bezdrátového rozhlasu pro Zehuby, K. Mosty a Markovice firmu Pikl 

Chrudim.
3) smlouvu mezi obcí Žleby a vlastníky připojovaných nemovitostí na ČOV.
4) finanční dar pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 15.000,-Kč.
5) příspěvky zájmovým organizacím ve Žlebech pro rok 2008, dle přílohy.
6) zvýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Žleby pro rok 2008 o 100.000,-Kč.
7) nastavení nového způsobu vývozu septiků v bytovce čp. 465, 466 na Sibiři a zálohové 

účtování vývozu septiků.
8) zrušení bodu č. 97 b) zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.10.2008 a výsledek výběrového 

řízení.
9) uzavřít dohodu s panem Lebduškou týkající se zimní údržby místních komunikací za 450,-

+DPH Kč/motohodinu.
10) zakoupení dopravního značení od f. Asig, s.r.o. Ve výši 19.188,04 Kč včetně DPH.
11) úplatný převod pozemků p.č. 241/4 a 1003 v k.ú. Žleby od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.
12) podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – elektrozařízení mezi 

obcí Žleby a f. ČEZ,v ulici Na Vranině par. č.987/2, 97/25.
13) podmínky prodeje pozemků Sibiř II.

● datum podání žádosti
● zvýhodnění občanů s trvalým bydlištěm v obci
● cena 200,-Kč/m2

● předkupní právo pro obec Žleby
● stavět do tří let

14) nákup nového programu KEO X ve výši 31.600,-Kč bez DPH.
15) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 615/2008 s f. Replyn Pardubice.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) žádost o finanční příspěvek spol. VJ-JVL, s.r.o. Markovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1) návrh rozpočtu obce pro rok 2009,dle přílohy.
2) návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby pro rok 2009.
3) návrh rozpočtového výhledu obce Žleby do roku 2012.
4) zazimování domu čp. 348 a hledání řešení budoucího využití.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu ZŠ a MŠ Žleby.
2) starostovi a místostarostovi jednat s f. Silnice Čáslav o změně darovací smlouvy.

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


