
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 27.3.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2017.
2)Smlouvu na svoz zpracování BIO odpadu s f. Miláček, Hostovlice za cenu 500,-Kč + DPH za jeden 
kontejner , s platností do 31.12. 2018.
3)cenou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s f. TES spol. s.r.o. Čáslav na opravu místní komunikace 
v Kamenných Mostech za cenu 462.045,-Kč + DPH.
4)záměr prodeje části pozemku st.60 o výměře 32 m2.
5)pronájem nebytových prostor v čp.272 za roční nájemné 1.200,-Kč+ vodné a energie p.Janu Š., Za 
Šumavou 404, Žleby.
6)Smluvní dodatek č.1 s f. HABAUCZ, České Budějovice, spočívající v navýšení ceny prací o 139.304,-Kč
v ul. Ke Mlýnu, a termínu  nástupu na staveniště (termín dokončení se nemění).
7)cenovou nabídku na přemístění telefonních sloupů v částce 25.480,-Kč + DPH.
8)Příkazní smlouvu s ing. Kopeckým na stavební dozor v částce 29.779,-Kč.
9)Žádost p. Marie Š., Golčův Jeníkov, k umístění do domu s chráněnými byty čp. 478.
10)Žádost p. Vladimíra R., Okřesaneč, k umístění do domu s chráněnými byty čp. 478. 
11)Smlouvu s NPÚ Praha  o nájmu parkoviště Na Hrázi za částku 65.000,-Kč + DPH do 31.12.2017.
12)Úpravy kuchyňské linky v bytě č. 25 čp. 478 na vlastní náklady nájemníka a po ukončení nájmu 
uvedení do původního stavu.
13)Nákup zařízení do MŠ Žleby dle poptávkových nabídek v celkové částce 251.413,-Kč včetně DPH.
14)Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Žleby o 251.413,-Kč pro rok 2017.
15)Rozpočtovou změnu č.2/2017 dle předloženého návrhu.
16)Pokládku lina v hasičárně v Zehubech za cenu 18.277,-Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Opakované seznámení s vnitřní směrnicí o veřejných zakázkách č.1/2017.
2)Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
3)Žádost pana Pavla M., Ke Mlýnu 157, Žleby o úpravu zábradlí v ulici Ronovská.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1) starostovi a p. Mikyskovi prošetřit a navrhnout řešení úpravy vjezdu na školní dvůr a pozemek před 
školou.
2)starostovi připravit veřejnou vyhlášku k pronájmu pozemků.
3)starostovi oslovit dopravní odbor k vyjádření 
4)místostarostovi jednat s Policií ČR ohledně asistence při dodržování nočního klidu. Ohlášení na ZŠ a 
MŠ Žleby a do pečovatelských domů.
5)p. Merhautové připravit závěrečný účet obce.

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


