
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 12.10.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 12.10.2009.
2) uzavření smlouvy s p. Lebduškou – 450,-Kč/motohodina.
3) vypracování projektu na dětské hřiště na Sibiři.
4) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s f.ČEZ pro uložení vedení na pozemcích obce Žleby 

za 100,-Kč/bm.
5) uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro jednostupňový projekt 

dešťové kanalizace v lokalitě Sibiř + uzavření smlouvy s f.IPI pro dotační poradenství.
6) změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Žleby,dle zákona č.477/2008 Sb.
7) změnu ve statutárním orgánu ZŠ a MŠ Žleby v obchodním rejstříku:

● ředitel: pan Josef Kučera na Mgr. Irena Marousková
● zástupce ředitele:  PeadDr. Dagmar Hozová na Helena Arientová

8) obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 
obce Žleby.

9) nákup a bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
pro umístění splaškové kanalizace.

10) žádost pana Zdeňka Marouska o umístění do domu s chráněnými byty.
11) uzavření smlouvy s f. GERHARD plus.s.r.o. na restaurování památek za cenu 40.000,-Kč.
12) nabídku na ošetření dřevin ve výši 37.000,-Kč od f.P.Benoni.
13) udělení souhlasu s pracemi na odvodu dešťových vod u domu čp.75.
14) směrnice pro výpočet cestovních náhrad a spisovou službu.
15) nákup nástavby programu KEO pro přístup do datových schránek za cenu 23.800,-Kč bez 

DPH.
16) prodej části pozemku p.č. 774/32 manželům Lancovým.
17) prodej části pozemku p.č. 966/2 man. Navrátilovým.
18) nové podmínky pro vyplacení dotace na CZECH POINT a pověření pro zpracování 

monitorovací zprávy.
19) oddělení elektrohodin v ZŠ Žleby do samostatného přívodu  a výstavby příčky.
20) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrných míst k distribuční soustavě 

nízkého napětí(NN) s f. ČEZ,a.s. Pro tlakovou kalizaci ve Žlebech.
21) 3.rozpočtovou změnu pro rok 2009,dle přílohy.
22) určit stavební dozor na investiční akci chodník v ul. Družstevní.
23) zařadit žádosti o byt do pořadníku.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) přidělení bytu ve starém pečovatelském domě panu K. Němcovi.
2) záměr prodeje domu čp.15.
3) záměr pronájmu pozemku 206/1 p.Vanátovi.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) návrh investičních akcí.
2) nabídku úvěru České spořitelny k financování stavby kanalizace.
3) žádost o fin. příspěvek ČSŽ Žleby.
4) žádost pana Čecha na opravu mostu.
5) informaci o schůzce fin. a kontrolního výboru.
6) informace z VHS Kutná Hora.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi zajistit projekt na opravu mostu v Kamenných Mostech.

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


