
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 24.6.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2009.
2) f.PIKL v cenové relaci do 200.000,-Kč vč.DPH na realizaci bezdrátového rozhlasu pro obce 

Zehuby, Kamenné Mosty, Markovice.
3) zpracování projektové dokumentace na zastávku v Markovicích do cenové relace ve výši 

25.000,-Kč vč.DPH
4) podpis smlouvy s f.STP Net o věcném břemeni – přípojka plynu Markovice obalovna.
5) podpis smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu plynárenského zařízení v nově 

budované lokalitě Sibiř II.
6) smlouvu o dílo se spol.TES na dodavatele stavby místní komunikace v ul.Na Vyhlídce v 

ceně 3.677.832,-Kč vč.DPH
7) finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na vybudování rozhledny v k.ú. Přibyslavice v rámci 

svazku obcí mikroregionu čáslavsko.
8) pronájem pozemku p.č.709 v k.ú.Zehuby za cenu 932,-Kč/rok společnosti Zehuby – Dvůr 

s.r.o.
9) zrušit v bodu č.2 zastupitelstva obce ze dne 19.1.2009 uchazeče pana Daru M. o pozemek 

p.č.774/43.
10) prodej pozemku p.č.774/43 pana Franku Ondřejovi.
11) rozšíření pronájmu bytu v čp.429 manželům Šindelářovým, dle jejich požadavku.
12) dar ve výši 1.000,-Kč na slavnosti Lesního rohu panu Aloisi Sojkovi.
13) uzavření smlouvy s f.OPTIMUS Consult na žádost o dotaci na MŠ Žleby.
14) realizaci vzduchotechniky ve výši max. 162.000,-Kč vč.DPH pro školní jídelnu 

nejvýhodnější nabídce.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

1) realizaci zabezpečení ZŠ Žleby elektronickým zabezpečovacím zařízením.
2) koupi pozemku p.č.41/1 v k.ú. Žleby z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) informace o výstavbě dětského hřiště.
2) provoz obecního úřadu v době prázdnin.
3) průběh projektových prací – kanalizace.
4) informaci o převzetí chodníku v ul.Vinařská dne 21.7.09 v 10.00 hod.
5) zápis bytové komise.
6) informaci ohledně udržování pozemku u pana Michálka.



Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi a místostarostovi vypsat výběrové řízení na výstavbu chodníku v ul.Družstevní. 
pí. Musilové napsat panu Malému.

2) starostovi napsat dopis na Úřad pro zastupování státu.

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


