Usnesení ze zasedání 2l20t7 ZO Želízv konaného dne 5. 6, 2017
1) Zastupitelstvo obceŽelízy schválilo závěrečný účetobce Želizy zarok2Ol6bezvýhrad,

2) ZastuPitelstvo

Želízy projednalo účetnízávěrku obce Že!ízy zarok20l6 akonstatuje,
Že Úěetní závérka obce Želizy za rok 2016 včetn é výkazu FIN 2- 12M rozvahy, výkazu
,
zisku a ztréú.,pŤÍlohy vŠek 3L12,2016, inventarizaci majetku obce ŽeIízy k 3I.12.2016 a
zPrávě o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Želízy zarck2016 poskytuje v
rozsahu PředloŽených podkladů věrný a poctivý obtazo hospodaření, májetku a finanční
sjtuaci účetníjednotky.
UČetnízávérku obce Želízy zarok20l6 jako celek zastupitelstvo obce Želízy schválilo.
obce

3) Zastupitelstvo obceŽelízy schválilo závěrečný účetDSo BožíVoda zarck20l6
bezvýhrad.

4) Zastupitelstvo obce Želízy projednalo účetnízávěrkusvazku obcí ,, DSo BožíVoda
zarck2016 akonstatuje, že účetnízávérkasvazku obcí,, DSO BožíVoda zarck20l6
vČetně výkazuFlN 2-12M, rozvahy,výkazuzisku a ztrát,pŤílohy, inventarizaci majetku

k

3 1 . 12.2016 a zprávě o Výsledku přezkoumávání hospodaření svazku obcí DSO Boží
Voda zarok 2016 poskytuje v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz
o hospodaření, majetku a finančnísituaci účetníjednotky, Účetní uzávěrku svazku obcí
,,DSO BoŽí Voda na rok 2016 zastupitelstvo obce Želízyjako celek schválilo.

5) Zastupitelstvo obce Želí?y schválilo ,, Smlouvu o zajištění územnístudie veřejného
Prostranstvi mezi obcí Želízy a městem Mělník včeině kalkulace nákladů obČe Želízy
a ukládá starostovi obce

smlouvu podepsat.

6) Zastupitelstvo obce Želízy schválilo

Smlouvu o dílo č. 020517 na administraci žádosti
obce Želízy s částí
Sitné" mezi obcí Želízy a SIGMIN a.s, zacelkovou částku 52.000,- Kč bez DpH,
a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.
o dotaci z programu

7)

,,

MMR na zplacování nového územního plánu

Zastupitelstvo obce Želízy schválilo ,,Obecně závaznouvyhlášku obce Želizy
Č. 1l20I7, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol
azáklaďních škol,,

8) Zastupitelstvo obce Želizy schválilo ,, Dohodu o vytvoření společného školskéhoobvodu
ZÚkladní Školv , jejížěinnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Liběchov,
příspěvková organizace" a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

9) Zastupitelstvo

obce Želizy schválilo ,, Dohodu o vytvoření společného školskéhoobvodu
Mqteřské Školv , jejížčinnost vykonává Záklaďní škola a Mateřská škola Liběchov,
příspěvková organtzace" a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

10) Zastupitelstvo obce Želízy schválilo ,, Dohodu o vytvoření společného školskéhoobr.odu
Zdkladní Školv, jejížčinnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Želízy, okres
Mělník, Příspěvková organizace ,, a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

Želízy schválilo ,, Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
Mateřské Škblv, jejiž činnost vykonává Základni škola a Mateřská škola Želizy, ok,res
Mělník, příspěvková organizace ,, a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

11) Zastupitelstvo obce

I2) Zastupitelstvo obce Želízy schválilo změnarozpočtu - rozpočtovéopatření číslo1
obceŽelízy tlarok2}I7
Želízy bere na vědomí uzavíeni SOD me? obci Želízy a stavební
firmou NEUMANN na odvodnění místníkomunikace v obci Želízy v částce 80.073,- Kč
bez DPH.

13) Zastupitelstvo obce

14) Zastupítelstvo obce
jednorázové akce.

Želízy schválilo nepronajímat objekt KoVÁRNe na

15) Zastupitelstvo obce Že|izy schválilo publikovat v daleko většímíře možnost
dlouhodobého pronájmu objektu KOVÁRNA a to nejen k hostinské činnosti.
16) Zastupítelstvo obce

včetně DPH

Y

Želízy schválilo oplavu přístřešku na koupališ tt za částku 22.499 .- Kč

A

Želizíchdne 5.6.2017
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Bc. Zikmundová Lucie Dis.

