
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)doplněný program zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017.
2)společnost HABAU CZ, s.r.o. České Budějovice jako vítěze výběrového řízení na stavbu 
„Rekonstrukce ul. Ke Mlýnu“.
3)Vnitřní směrnici č.1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  dle nového zákona o 
veřejných zakázkách.
4)vypsat v režimu zjednodušeného podlimitního řízení Rekonstrukci ulice V Chalupách.
5)limit obratu pro poptávkové firmy ve výši min.70 milionů Kč ročně, kritéria soutěže – váhu 80% cena
díla, 10% doba realizace 4-12 týdnů, 10% délka záruky 48-60 měsíců.
6)poptání následujících 5-ti firem: Chládek a Tintěra, EUROVIA Kolín, TES Čáslav, COLAS Praha, Stavby 
a Konstrukce Zbraslavice.
7)uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Žleby a paní Miloslavou Vlkovou na poradenství související 
s podáním žádosti o dotaci a veřejnou soutěží na akci Rekonstrukce ulice V Chalupách v roce 2017.
8)rozparcelování zástavbové zóny Ke Mlýnu na 12 stavebních  pozemků, které následně budou ve 
II.polovině roku 2017 nabídnuty k prodeji.
9)Smluvní dodatek č.21 se spol. AVE CZ na odvoz separovaného odpadu.
10)čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Žleby ve výši 154.116,-Kč na úhradu ztráty roku 2016.
11)záměr nákupu vnitřního vybavení MŠ Žleby na základě  poptávky tří nabídek, které zorganizuje ZŠ 
a MŠ Žleby, max. částka 236.835,-Kč.
12)vyřazení klavíru Petrof z majetku školy a  nabídnutí k odprodeji .
13)výjimku pro pana Lukáše P. s umístěním stavby v blízkosti vlastnické hranice s podmínkou, že p. 
Lukáš P. povolí výstavbu drenáže ve stejné vzdálenosti od hranice pozemku.
14)žádost Jaroslava R. k výstavbě zdi v blízkosti vlastnické hranice s podmínkou, že manželé Růžičkovi 
povolí výstavbu drenáže ve vzdálenosti  1 m od vlastnické hranice pozemku.
15)Rozpočtové opatření č.1/2017 pro obec Žleby.
16)nabídku na dodání a montáž bezdrátového zařízení rozhlasu do Zehub a Kamenných Mostů.
17)záměr pronájmu nebytových prostor v čp.272 za symbolické nájemné 100 Kč + energie.



Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1)příspěvek na modernizaci Baby Boxu v Kolíně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)nabídku na cenovou optimalizaci nákupu energií obcí Žleby.
2)cenovou nabídku na projekční práce – plynofikace zástavbové zóny ul. Ke Mlýnu.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)starostovi zajistit cenovou nabídku na opravu přístupové cesty v Kamenných Mostech.
2)starostovi, místostarostovi a sl. Spěvákové vymáhat nezaplacené pohledávky ve výši 273.669,89 Kč.

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


