
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 18.2.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

1) podepsání smlouvy o dílo s f. Silnice Holding a.s. Čáslav v ceně 184.764,-Kč včetně DPH 
na skrývky Sibiř II.

2) podepsání smlouvy o investorství pro výstavbu vodovodního řádu v lokalitě Sibiř II. 
Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč a.s. v ceně 645.000,-Kč.

3) I. rozpočtovou změnu pro rok 2009,dle přílohy.
4) odměny pro zastupitele obce pro rok 2009 dle zákona č.20/2009 Sb., dle přílohy.
5) využití finančního daru od Silnice Holding a.s. Čáslav,dle návrhu.
6) výsadbu 15 kusů lip od f. Hraňo Žehušice – Lipová alej.
7) podání žádosti na pronájem parkoviště pro sezónu 2009.
8) pronájem travnaté plochy a náměstí k atrakcím na květnovou pouť panu Novotnému Jičín.
9) dodatek smlouvy č. 3 a 9 s AVE cz Čáslav na odvoz komunálního odpadu v roce 2009.

10) finanční spoluúčast pro opravu bytu  v MŠ ve výši 50% (20.500,-Kč).
11) prodej parcely p.č.774/35 panu Janu podanému, Břehy.
12) prodej parcely p.č. 774/46 panu Lukáši Podanému,Libčany.
13) bezúplatný převod parcely p.č.10/1 dle PK v k.ú. Žleby od Pozemkového fondu ČR obci 

Žleby.
14) žádost a podepsání nájemní smlouvy o umístění do domu s 22 chráněnými byty s pí Janou 

Buličkovou , Praha 4.
15) žádost a podepsání nájemní smlouvy o umístění do domu s 22 chráněnými byty s 

p. Václavem Moravcem, Žleby.
16) finanční příspěvek pro žáka Merunku Lukáše do školního zařízení v Třemošnici v ceně 

7.370,-Kč.
17) odhlášení nákladního auta(likvidace),pozastavit koncesi na autodopravu a nákup traktoru 

pro potřeby OÚ v ceně 150.000,-Kč.
18) smlouvu o zřízení věcného břemene s f. ČEZ – uložení kabelu ne pozemku č.30/1.
19) zřízení intenzivního chovu drůbeže v Markovicích.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) nabídku na výstavbu plynovodu a přípojek plynu od f. GASCO spol. s.r.o.
2) jednání s f. ČEZ o zasíťování parcel Sibiř II.
3) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 3.11.2008 a 28.1.2009.
4) informaci o I. změně územního plánu města Ronov nad Doubravou.
5) zápis stavební komise.
6) účetní předání účelové polní komunikace Kamenné Mosty – Hostačov.
7) dopis pí Šantorové o umoření dlužné částky.

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


