IJsnesení ze zasedání |1201,7

ZO Že|ízv konaného dne 28.3.2017

1) Zastupitelstvo obce ŽeIizy schvaluje rozpočet obce Želízy na rok 2017 jako schodkový

.

Rozpočet bude vyrovnán ťrnancováním z roku 2016.

2)

Zastupitelstvo obce Želízy projednalo účetnízávěrku ZŠa MŠŽelízy zarok 2016 a konstatuje, že účetní
závérkazŠa MŠŽe\izy zarok20l6 včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát apřílohy, poskytrrje v rozsahu
předložených podkladů věrný a poctivý obraz o hospodaření, a f,tnanční situaci účetníjednotky.
ÚCetni závěrku ZŠa MŠŽelizy zarok20l6 jako celek zastupitelstvo obce schválilo.

3) Zastupitelstvo obce Že|ízy schválilo hospodářský výsledek ZŠa MŠŽelízy ve výší-129.748,77 Kč.

4)

Zastupítelstvo obce projednalo změnu NV 3712003 Sb, o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev
ve znění pozděj šíchpředpisů NV 4 l 4/20 1 6 Sb, a schvátilo nenavyšovat odměny a ponechat j e tak j ak byly
schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 7,1 L2014 usnesením číslo7-2014-18

,

5) Zastupitelstvo obce Želízy schválilo

,, Smlouvu o zíízenívěcného břemene - služebnosti číslostavby
č.Ip_l2-6009811^/B/1 Želízy,přípojkaNN, - J. K. " mezi obciŽe\ízy a ČEZ Distribuce a.s." pro
pozemek p.č. 1055 v k.i. Želízy za jednorázovou úplatu 1.000 korun českých ( slovy jeden tisíc korun
českých aZOukládá starostovi obce smlouw podepsat.

-

6) Zastupitelstvo

obce Želizy schválilo ,, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zíízenivěcného břemene
služeúnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-601 lt4lNBlt Želízy, přípojka NN, - L, K.
mezí obci Želizy a ČYZ Distribuce a.s." pro pozemek p.č. 1061/6 v k.ú. Želizy za jednorázovou úplatu
1 .000,- korun českých ( slovy jeden tisíc korun českých a ZO ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

"
7)

Zashryitelstvo obce Želízy schválilo příspěvek na dopravu pro děti MŠna ŠvPdo Benecka do výše 500.korun českých na jedno dítě s trvalým bydlištěm o obciŽe\ízy s částíSitné.

8) Zastupitelstvo obce Želizy schválilo příspěvek na dopravu pro děti ZŠna ŠvPdo Špindlerova Mllfna do
vlise 800.- korun českých na jedno dítě s trvalým bydlištěm o obcí Želízy s částísitné
Smlouvu o spolupráci mezi obcí Želizy a Sdruženímna podporu,
rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv ,,zaročnípoplatek ve výši 12.000,- kč bez DPH a
ZO ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

9) Zastupitelstvo obce Želizy schválilo

,,

10) Zastupitelstvo obce Že\ízy schválilo zakoupení skluzavky na místníkoupaliště do výše 250,000,- Kč
včetně DPH

1

l)

Y

Zastupitelstvo obce Že\izy schválilo na zák\aďé nabídky SoD na opraw násfupní plochy u zastávky
autobusu ve směru Sitné - Mělník mezi Obcí Žellzy a firmou Prokopec za éástku 4l,027,- Kč včetně DPH
a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat

%L

Že\izích dne 28.3.2017
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