Usnesení ze zasedání 612017 ZO Zelíat konaného dne 20. 12.2017

1) ?astupitelstvo

obce Želízy schválilo změnu rozpočtu - rozpočtovéopatření číslo5 obce

Ze|ízy narok}}I7

2) Zastupitelstvo obce Že|izy schválilo rozpočet SOLP na rok 2018
3) Zastupitelstvo obce Želízy schválilo rozpočet DSO

BožíVoda na rok 2018

4) Zastupitelstvo obce Žetízy schválilo rozpočet ZŠa

otganizace narok 2018.

MŠŽelízy, okres Mělník, příspěvková

Želízy schválilo střednědobý tozpočetzŠa MŠŽeIízy, okres Mělník,
příspěvková organízace na roky 2019-202I

5) Zastupitelstvo obce
6) Zastupitelstvo obce

Že\ízy schválilo rozpočet obce Želízy na rok 2018 jako vyrovnaný.

7) Zastupitelstvo obce

Želízy schválilo střednědobý rozpoóet

obce

Želízy na roky 20|g-202t

Želízy schváliloastanovujevsouladusust. § 72odst.2)a3)a§ 84
písm.
odst. 2)
n) zákonaó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤizení),ve znéníúčinnémod
1.1.2018, a s naŤízenímvlády ě. 3l8l20l7 Sb., o v}ši odměn členůzastupitelstev
územníchsamosprávných celků, účinnostíod I.1,2018 neuvolněným členům
zastupitelstva obce výši měsíčníchodměn (odměn za měsíc) zavýkon funkce:

8) Zastupitelstvoobce

s

Funkce
starosta obce

20.000,-

místostarosta

]

předseda finančního výboru ZO
předseda kontrolního výboru ZO

předseda

výboru ZO
člen finančního výboru zo
člen kontrolního výboru zo
člen --------- výboru ZO
předseda komise
člen komise
čIen zastupitelstva obce bez dalšífunkce
V

odměna za měsíc
ft Kč)
4.000,2.300,2.300,2.300,0
0
0
2.300,0

450,-

případě budoucích změn v obsazení jednotlivýchfunkcí bude odměna poslrytována:
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě předsedů a členůvýborů zastupitelstva obce ode dne molení do příslušné
funkce
- v případě předsedů a členůkomisí rady obce (starosty) ode dne jmenování do příslušné
funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstya obce za
situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez dalšífunkce, ode dne složení
slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení do jaákoliv funl<ce člena či předsedy
výboru nebo jmenování do funkre předsedy či člena komise, nebude tato měsíčníodměna
počínajednem molení či jmenování poslEtována).

9) ZastuPitelstvo

obce bere na vědomí, že v souladu s ust, 74 odst. 3) zákona
ě. t28l2000
§
o
!b,: obcích (obecní zřízeni),ve znéníúčinnémoa t.i.zot8, při soubohu výkonu více
funkcí se měsíČníodměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce po.kytu;" pouze za
výkon funkce, zaniŽpodle rozhodnutí zastupitelstva obce náležíne3vyjsi
odměna.

10) ZastuPitelstvo obce ŽelÍzy schválilo počet zaměstnanců
obce želízyna rok 20l8.

Il)ZastuPitelstvo ob.ce Želízy schválilo smlouw na pronájem hrobového
místa na l0 let
mezi Městem Liběchov a obcí Želízy za jednoiazovou úplafu 1.010,- Kč
a uklá&i
starostovi obce smlouvu podepsat.

I2)ZastuPitelstvo obce Želízy schválilo vítézevýběrového řízeni
na zpracování nor.ého ú?
obce Želízy s částíSitné firmu Ing.arch. Ivan Řaplan-Ácona
STUDIO.
I3)ZastuPitelstvo obce Želízy schválilo zadáníÚp a Smlouvu o dílo
na ryracováníúzemnrho
Plánu obce ŽeIÍzY s ČásiíSitné mezi obcí Že,ttzy-u irrg.ur.t. Ivan Kaplan _ AG6RA
STUDIO v Částce 335.000,- kč.bezDPH a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.
L{)ZastuPitelstvo obce.,Žetízy.schválilo podání žádosti o dotaci
na MMR pro zpracování
nového ÚP obce želízy,8á.ti Sitné a spolufinancování ,;;;;;i;;
ái"'"Ž"iuv.

Y Želízíchdne 20. I2.20I7

/

Drahomír steinz

*t_--,
n
rr,rii""

/"iieák

místostarosta obce

