
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 19.12.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)Program zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2016.
2)doplnění zápisu a usnesení ze dne 27.6.2016 o větu: bylo schváleno včetně účetní závěrky ZŠ a 
MŠ Žleby za rok 2015(viz.příloha).
3)zrušení bodu č.62 z 27.6.2016 z důvodu upřesnění záměru.
4)zveřejnění záměru odprodeje část pozemku PK 577 125 m2,  za cenu 50,-Kč/m2 a část pozemku 
PK 578/2  73 m2 za cenu 30,-Kč/m2.
5)rozpočet obce Žleby na rok 2017, rozpočtový výhled a rozpočet ZŠ a MŠ Žleby tak, jak byl 
zveřejněn.
6)pronájem nebytových prostor v MŠ Žleby od 1.1.2017 do 31.12.2017.
7)navýšení ceny stočného pro rok 2017 na 38,77 Kč/m3 bez DPH. Cena s DPH bude činit 44,59 
Kč/m3.
8)předkládání dokladů o vyvážení a likvidaci odpadních vod od obyvatel, kteří nemají kanalizační 
přípojku.
9)Rozpočtovou změnu č.8 pro rok 2016.
10)dotaci ve výši 75.000,-Kč pro pečovatelskou službu Anima Čáslav,o.p.s.
11)žádost paní Jaroslavy B. o umístění do domu s chráněnými byty do čp. 478.
12)žádost paní Věry O. o umístění do domu s chráněnými byty do čp. 348.
13)uzavření Dodatku č.1/2016 s f. VIDOQ, s.r.o. na období na rok 2017 za částku 1.700,-Kč bez 
DPH/měs.
14)pověření starosty k zaslání oficiální žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ohledně 
revitalizace náměstí.
15)dotaci ve výši 49.732,-Kč na rok 2017 na dopravní obslužnost pro spol.ARIVA Východní Čechy.
16)zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.242 a části pozemku p.č. 244/1 k.ú. Žleby a informace 
o tomto záměru oběma potenciálním zájemcům. Cena  40,-Kč/m2 + poplatky.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) navýšení dotace ve výši 100.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Žleby pro rok 2016.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)předání vyjádření kontrolovaného subjektu ZŠ a MŠ Žleby finančnímu výboru.
2)žádost o dotaci spol. Rytmus Benešov, o.p.s.
3)Cenovou nabídku na opravu oken v tělocvičně.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)místostarostovi zajistit právní pomoc pro vymáhání smluvní pokuty za neplnění smlouvy o 
připojení na kanalizaci.
2)starostovi vyvěsit veřejnoprávní smlouvu se spol. ANIMA Čáslav,o.p.s.  na úřední desku.
3)starostovi zjistit více o žádosti spol. Rytmus Benešov, o.p.s.
4)starostovi zajistit konečnou cenovou nabídku na opravu oken v tělocvičně.

……………………………………………….. ……………………………………………….
Ing.Vl.Kožený Vladimír Šindelář
místostarosta starosta obce


