
U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 28.1.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) program, dle předloženého návrhu.
2) prodej vodovodního řádu v ul.Vinařská, Školní, Ronovská, Komenského, Ke Mlýnu 

společnosti VHS Vrchlice - Maleč a.s. Kutná Hora za cenu 218.520,- Kč.

3) zrušení bankovního účtu u KB, a.s.Praha 
4) založení nového účtu u ČNB Hradec Králové.

5) smluvní dodatek č. 3 s úpravou ceny v návaznosti na novelu zákona o DPH (navýšení ceny 
o 51.612,- Kč při dostavbě čp. 348).

6) přeprodej parcely č.kat.774/41 k.ú. Žleby, p. Marku Dalešickému,  Žleby.

7) prodloužení nájemní smlouvy parcely č.kat.748 k.ú.Zehuby spol. ArteVan o.s. Zehuby na 
dobu 5 let.

8) vytěžení 40 topolů f. Progres Heřmanův Městec, prodej kulatiny. Dřevní odpad ponechán 
místním občanům na palivo za odvoz a úklid.

9) pronájem nebytových prostor v čp. 272 p. Novotné Petře Zehuby.
10) nákup PC a nábytku pro nové pracoviště referenta majetkové správy v celk. ceně 48.418,-

Kč.

11) dodatek č. 7 a 16 s f.AVE C Z Čáslav na zajištění odvozu separovaného odpadu na rok 2013
12) dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu parkoviště Na Hrázi s Národním památkovým ústavem.

13) pronájem bytu v domě čp. 466 p. Novotné Dagmaře
14) nákup hasičské AVIE 30 pro JPO V. Zehuby za cenu 25.000,- Kč od města Třemošnice.

15) zařazení p. Marie Wasserbauerové do pořadníku bytů do domu s chráněnými byty č.p. 478
16) požadavek na vliv na životní prostředí při povolení na otevření IV. a V.  patra v lomu 

Markovice

17) setrvání v mikroregionu DSO čáslavsko v roce 2013

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) žádosti o pronájem parkoviště a pořádání tradiční poutě na rok 2013.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi řešit pouštění hlasité hudby v čp. 6, Žleby
2) starostovi řešit odvod povrchové vody před farou a starou radnicí s  Krajskou správou silnic 

Praha.

3) stavební komisi posoudit stav hasičárny v Zehubech.

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


