
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce ze dne 12.2.2018

Složení slibu nového člena zastupitelstva obce pana Ing. Romana Koženého Ph.D.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)program zasedání zastupitelstva obce dne 12.2.2018.
2)Smlouvu s Mikroregionem Čáslavsko na zajištění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za 
částku 9.680,-Kč.
3)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu za částku
5.000,-Kč mezi obcí Žleby a ČEZ Distribuce.
4)Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti za částku 500,-Kč mezi obcí Žleby a ČEZ Distribuce.
5)Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Komunikace a zpevnění plochy Žleby – Sibiř II.“ mezi obcí 
Žleby a Konstrukce dopravní stavby Zbraslavice.
6)Smlouvu mezi obcí Žleby a Silnice Holding a.s. Čáslav na opravu místní komunikace pod Zahradami 
na Sibiři za cenu 596.711,50Kč včetně DPH.
7)Dodatek č.1/2018 smlouvy s firmou PCO VIDOCQ na částku 1.850,-Kč/ měsíc (cena bez DPH)
8)Záměr prodeje části pozemku p.č. 93/1 k.ú. Žleby.
9)Výzvu České asociace odpadového hospodářství s vyjádřením nesouhlasu s navýšením nákladů za 
odpadové hospodářství obcí/měst – viz.  dopis ze dne 17.1.2018 určený zastupitelstvu obce.
10)Zakoupení dětských kostek a vysavače do dětského koutku MŠ Žleby za cenu 9.400,-Kč.
11)Pokácení thůje u čísla popisného 276 s náhradní výsadbou smrku.
12)Pokácení jasanu u hřbitovní zdi ve Žlebech.
13)Rozpočtovou změnu č. 1/2018, dle přílohy.
14)Smlouvu o výpůjčce s Úřadem pro zastupování státu týkající se pozemků p.č. 183/3, 183/5, 241/1 
v k.ú. Žleby.
15) Refinancování úvěru na ČOV a kanalizaci ve Žlebech.
16)Finanční příspěvek ve výši 49.000,-Kč SK Spartaku Žleby na nákup traktoru pro sečení hřiště.
17)Výjimku z průměrného počtu žáků pro ZŠ a MŠ Žleby na rok 2018/20109 a dofinancování nákladů 
školy z rozpočtu obce.
18)Návrh na přidělení částek do fondů z kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Žleby a to do 
fondu odměn 90.000,-Kč a do rezervního fondu 100.956,07 Kč.
19)Směrnici č.1/2018 týkající se stanovení provozního poplatku při konání svatebních obřadů ve 
správním obvodu obce Žleby.
20) Bc .Petru Novotnou jako osobu pověřenou pro oddávání novomanželů v matričním obvodu obce 
Žleby.
21)Ing. Romana Koženého Ph.D. do finančního výboru obce.
22)Rozšíření retardérů na Sibiři o jeden pruh v obou ulicích na Sibiři.



Zastupitelstvo obce neschválilo:
1)Hlasování o nabídce na zpracování projektu revitalizace lipové aleje.
2)Žádost spolku Lungta o vyvěšení „Vlajky pro Tibet“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)Žádost o odkoupení části pozemku p.č.759.
2)Darovací smlouvu mezi obcí Žleby a HZS Středočeského kraje.
3)Návrh změny autobusového jízdního řádu Ronov nad Doubravou – Žleby.

Zastupitelstvo obce ukládá:

1)Starostovi oslovit dopravní inspektorát s žádostí o umístění zrcadel na křižovatce v ulici Vinařská, u 
výjezdu z MŠ a v ul. Ke Mlýnu.
2)Panu Fialovi předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce přepracovanou Darovací smlouvu.
2)Místostarostovi zajistit další dvě individuální nabídky na refinancování úvěru ČOV a kanalizace.
3)Místostarostovi svolat schůzku ohledně opravy opěrné zdi za účasti projektanta pana Ing. Bárty, Ing. 
Zábojníka a pana Kořínka.
4)Starostovi oslovit dopravní inspektorát k návrhu retardérů v ulici Školní.

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

 


