Usnesení ze zasedání 1/201,8 ZO ŽeHzv konaného dne 28. 3. 2018
1)

2)

Zastupitelstvo obce Želízy schválilo změnu rozpočtu - rozpočtovéopatření číslol obce
Zelizy na rok 2018
Zastupitelstv o ob.ce Želízy projednalo účetnízávěrku ZŠa MŠŽelízy za rok 20167 a konstatuje, že účetní
závěrka ZŠa MŠŽelízy zarok20l7 včetně rozvahy, výkazu zisku a ňrát apřílohy, poskytuje v rozsahu
předložených podkladů věrný a poctivý obraz o hospodaření, a finančnísituaci účetníjednotky.
Úeetni závěrku ZŠa MŠŽelízy zarok2017 jako celék zastupitelstvo obce schválilo.

3)

Zastupitelstvo obce Želízy schválilo hospodářský výsledek ZŠa MŠŽelizy zarok201'7 a
souhlasí s převedením přebytku ve qýši 82.576,62 korun českých do rezervního fondu .

4)

Zastupitelstvo obce Želízy schválilo ,, Smlouw o zíízenivěcnéhobřemene - služebnosti číslostavby č. IPt2-60tll41l1 Želízy, přípojka NN, L, K." mezi obciŽelízy a ČBZ Oistribuce a.s.'o pro pozemek p.č.
106111 v k,u. Želízy za jednorázovou úplatu 1 .000 korun českých ( slovy jeden tisíc korun českých a ZO
ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.

5)

Zastupitelstvo obce Želiz1 schválilo nepovolit vstup a činnost na pozemcích ve vlastnictví obce Želízy
v souvislosti s čerpacími zkouškami na vrtu Li-l a rovněž schválilo nepovolit použití želízkésvodnice jako

pozemku pro vsak a odvod vody z vrtů Li-l ažLi-3
z těchto důvodů:
U \irh] Li-l , kde průvodní zpráva si v někte4ých bodech protiřečínapř.
V odst, 3.1 se hovoří o napojení vrtů na stávající soustaw a v bodě 3.7 se hovoří o údržbovéprácia
monitorinku.
V případě monitotinku v průběhu čerpacíchzkoušek požadujeme trva|ý atransparentní monitoring
vybraných studní v k,i. Želizy se souhlasem vlastníků.
Obec Želizy je vlastníkem pozemku a v průvodnízprávě se hovoří o vlastníku vrtu vodárnách Kladno
Mělník / není doloženo,
V průvodnízprávé se v bodě 3.9 hovoří o tom, že nebude nutní kácet dřeviny
/někdo bez souhlasu pokácel u vrtu Li-l břízu malolistou /
Pročje zařazen do průzkumu vrt Li-1 , kter}í v této zprávě není doporučen.
Pročjsou u projektu čerpacíchzkoušek navrženy nesouvisející zá|<resy přívodního potrubí
Předložená PD není úplná a nesplňuje všechny náležitosti
Hladina spodních vod je patrná ze stavu hladiny v někteqých studnách v k.ú. Želízy a podle všech vy,jádření
je nizká a dalšíčerpání spodních vod by ohrozilo stavy spodních vod a dodávky vody do domácností.

-

6)

Zastupitelstvo obce

Želízy narok 2018

Želizy schválilo změnu rozpočtu - rozpočtovéopatření číslo2 obce

7)

Zastupitelstvo obce o prodeji části pozemkup.č.212/1 v k.í, Želizy rozhodlo usnesením ěíslo 5l2O17-5 a
bude v souladu s právními předpisy vyhlášen záměr naprodej.

8)

Zastupitelstvo obce Želízy schválilo příspěvek na dopravu pro děti MŠna ŠvPdo Benecka a pro děti ZŠdo
Rudolfova do výše 350.- korun českých na jedno dítě s trvalým bydlištěm o obciŽelízy s částíSitné.
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