
USNESENÍ
zastupitelstva obce dne 2.9.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2009.
2) smlouvu o budoucí smlouvě o uložení el. vedení do země ve Žlebech,Zámecké nám., Ke 

Hrázi,V Borovičkách.
3) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.774/32 v 

k.ú. Žleby.
4) smlouvu o budoucí smlouvě s f. ČEZ o umístění trafostanice na pozemku za obecním 

úřadem.
5) podání žádosti o poskytnutí a přijetí úvěru ve výši 15.000.000,-Kč – 20.000.000,-Kč na 

dobu 15-20 let od řádně vysoutěžené komerční banky a v případě, že bude obci poskytnuta 
dotace na výstavbu kanalizace v obci Žleby – úvěr bude čerpán výhradně na výstavbu 
kanalizace.

6) vypsání výběrového řízení na další stupně projektové dokumentace ČOV a kanalizace 
Žleby.

7) jednání ohledně odkupu pozemku PK 101/1 od pana ing. Křivského za nabídkovou cenu 
60,-Kč/m2.

8) uzavření smlouvy se společností Silnice Čáslav-Holding a.s. v ceně 2.987.016,-Kč včetně 
DPH na základě výsledků soutěže.

9) opravu komunikace v ul. Za Lihovarem I. etapa za nabízenou cenu od f. Silnice Čáslav – 
294.104,-Kč.

10) změnu výše nájemného v obecních bytech pro rok 2010 dle zákona 180/2009.
11) výstavbu “suchého poldru” v oboře Žleby.
12) příspěvek ve výši 30.000,-Kč Spartaku Žleby na výstavbu dětského hřiště.
13) záměr prodeje části pozemku p.č.966/2.
14) záměr prodeje pozemků p.č.774/19,774/32,774/51 v k.ú. Žleby.
15) přijetí dotace na pracoviště CZECH POINT ve výši 58.259,-Kč.
16) změnu provozní doby na poště ve Žlebech.
17) podání žádosti z programu FROM na odvodnění pozemků v nové zástavbě Sibiř II.
18) bezúplatný převod pozemku p.č. 41/2 od Pozemkového fondu.
19) výstavbu bezdrátového rozhlasu v lokalitách Markovice, Zehuby, K.Mosty za cenu do 

200.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.6.2009.
2) žádost o možnosti výstavby vodovodních přípojek ve Žlebech.
3) podání žádosti o dotaci na zateplení budovy MŠ.
4) výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Sibiř II.
5) realizované ozdravné opatření v ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) starostovi odepsat panu Suchomelovi.
2) zastupitelům obce do příštího zasedání navrhnout plán invest. akcí v obci.
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