Příloha č. 5
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Želízy konaného dne 18.12..2018

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 18.12.2018

Usnesení č.6-2018-1
zastupitelstvo o bce schvaluj e pro gram zas edúnízastupitelstva

o

Usnesení č.6-2018-2
Z3s,tuYitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na

rok

clslo

/.

bce.
2018 - rozpočtové opatření

Usnesení č.6-2018-3
Zastupitelstvo obce schvaluje núvrh rozpočta Svazku obcí povodí Liběchovky na rok 20Ig.
Usnesení č.6-2018-4
ZastuPitelstvo obce schvalaje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí povodí
Liběchovky na roky 2019-2023.
Usnesení č.6-2018_5
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BožíVoďa na rok

20l9.

Usnesení č.6-2018-6
Zastupitelstvo obce schvaluje ndvrh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku
obcí BožíVoda na roky 2020-2022.
Usnesení č.6-2018-7
Zastupitelstvo obce schvaluje ndvrh rozpočtu Zúklaďní školy a mateřské školy Žaky, okres
Mělník, příspěvkové organizace, na rok 2019,
Usnesení č.6-2018-8
Zastupitelstvo obce schvaluje ndvrh středněďobého výhleďu rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Želízy, okres Mělník, příspěvkové or§anizarr, ,á roky 2020-2022,
Usnesení č.6-2018-9
zastupitelstvo obce schvaluje ndvrh rozpočtu obce želízyna rok 2019,
Usnesení č.6-2018-10
Zastupitelstvo obce schvaluje núvrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Želízy na roky
2020-2022.
Usnesení č.6-2018-11
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s zsa § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm, n)
zdkona č, 128/2000 Sb,, o obcích (obecní zřízení),v platném znění, a s nařízením vlódy č,

202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlúdy c. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územníchsamosprávných celků, § účinnostíod 1.1.2019 neuvolněným
členůmzast'ltpitelstva obce výši měsíčníchodměn (odměn za měsíd za vúkon funkce:
odměna za měsíc
(v Kč)
]9 000,-

Funkce
starosta obce
1. místostarosta
2. místostarostka

finančního výboru ZO
předsedq kontrolního výboru ZO
předseďa kulturního, školského a sociúlního
předsecla

yýlpru ZO

předsgda výboru pro roxvoi obce ZO
předseda vj,boru pro životníprostředí ZO
člen .íin ančního vý b o r u ZO
člen kontro!4ího výboru ZO

člen kulturního, školskéhoa

2 000,I4 450,2 450,2 450,0,]

sociálního

výboru ZO
člen výboru pro rozvo.j obce ZO
člen výboru pro životníprostředí ZO
člen zastullitelstva obce bez dalšífunkce

2 450,2 450,0,-

0-

0,0,0,-

] 200,-

V PříPadě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí zastupitelstvo obce opět stanoví
výši odměn a termín, od kdy bude odměna poskytovdna,

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s zsí § 74 odst. 3) zúkona č. 128/2000 Sb,,
o obcích (obecní zřízenÍ), v platném znění, při souběhu výkonu více funkcí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi zg.stupitelstva obce poskytuje pouze za výkon
funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva obce núležínejvyššíodměna.
Usnesení č.6-2018-12
zastupitelstvo obce schvaluje počet zaměstnanců obce na rok 2019:
o hos|odářka - Úvazek 1,00 (zaměstnanec zařazen do obecního úřadu)
o uklízečka- úvazek 0,30 (zaměstnanec zařazen ďo obecního úřadu)
c 7aměstnanec na úklid a údržbuobce - úvazek 2,00 / celoročně
(zaměstnanec zařazen do obecního úřaďu)
zaměstnanec na úklid a údržbuobce - úvazek
2,00 / duben - prosinec (VPP)
(zaměstnanec zařazen do obecního úřadu
Usnesení č. 6-2018-13-a
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy č. 4 s Jirmou PTS Lovosice s.r.o. o cendch
zu sběr, svoz a odstranění směsného komunálního oďpadu,
Usnesení č. 6-2018-13-b
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy č. 8 sJirmou
sběr, svoz a odstranění separovaného odpadu,

FCC BEC s.r.o. o cenách za

Usnesení č.6-2018-14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce jmenovdní inventarizačních
komisí obce Želízy pro inventarizaci miietku a zúvazků-k 31.12.2018,

Usnesení č. 6-2018-15-a
zastupitelstvo obce určuje, že místostarostou, který je oprúvněn
zastupovat starcstu obce
v době jeho nePřítomnosti nebo v době, kdy starostá obbe nevykondvá
funkci, je p, Mgr.
Zdeněk Vošlajer.
Usnesení č. 6-2018-15-b
Zastupitelstvo obce volí Členy JinanČníhovýboru zastapitelstva obce p. Radima
Novúka a p.
Drahomíra Steinze.
Usnesení č. 6-2018-15-c
ZastuPitelstvo obce volí Členy kontrolního výboru zastupitelstva obce p.
Hanu Hordkovou a
p. Jana Řtnu.
Usnesení č. 6-2018-15-d-1
Zastupitelstvo obce mění usnesení č, 5-2018-14 ze ďne I.11.2018 tak,
že toto usnesení nově
7nÍ: ,,ZastuPitelstvo obce zřizuje Školský, kulturní a sociální výbor, který buďe tříčlenný,,,
Usnesení č. 6-2018-15-d-2
ZastuPitelstvo obce volí Členy Školského,kulturního a sociúlníhovýboru
zastupitelstva obce
p. RNDr, Vošlajerovou Barboru PhD. a p. Hanu Lierovou.
Usnesení č. 6-2018-15-e
ZastuPitelstvo obce y7lí Členy výboru pro rozvoj obce zastupitelstva obce p. Jiřího Krejzu
a
p. Vladimíra Horského.
Usnesení č. 6-20l8-15-f
ZastuPitelstvo obce volí Členy výboru pro životníprostředí zastupitelstva obce Mgr. Zdeňka
Vošlajera a p, lng,Veroniku Horákovou.

Usnesení č. 6-2018-15-e
Zastupitelstvo obce ruŠÍusnesení Č.5-2018-27 ze dne 1.11.2018. Zastupitelstvo obce určuje,
furmín svatebních obřadů je každou tíetísobotu v měsíci
místem svatebních obřadů je Dům hasičův Želízích
oddúvajícímje místostarosta p. Mgn Zdeněk Vošlajer.

že

-

Usnesení č. 6-2018-15-h
Zastupitelstvo obce v souladu s § I02 oďst. 2 písm. a) zókona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpřeďpisů, anocňuje starostu obce k provúďění
vybraných rozpočtových opatření - změn v rozpočtu obce Želízy,;
a) rozPoČtovézapojení příjmůnad rúmec schvúlenéhorozpočtu obce na
příslušný rok bez omezení,
b) schvúlenívýdajů do 50.000,-Kč v jednotlivém případě, jsou-li vyvoldny
potřebami změn (resp, přesunů prostředků) mezi jednotlivými
kapitolami rozpočtu a uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu,
c) schvúlenívýdajŮ v čústkáchvyššíchnež 50.000,-Kč pro přípaďné
realizace výdajů účelověposkytnutých prostředků, výdaje k odvrácení
škod, prevenci havdrií, řešení havdrií a živelních pohrom, výdaje ve
stavu nouze, výdaje na vyměřené sankce (pokuty, penále, apod.), výdaje
dle pravomocného rozhodnutí soudu a ďalší výdaje, kde můžedojít ke
škoddm z důvodu časového prodlení.
Provedené rozpoČtovézměny v uvedených přípaďech buďou předtoženy v konkrétních
ČÚstktÍch zastupitelstvu obce na jeho nejbližšímzasedání násleďujícím po provedení
rozpoětového opatření v praýomoci starosty obce,

V

Želízích dne 18.I2.20t8

Ebwdj,^!
Brandelová Jana
sťarosťa obce
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místostarostka obce
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Ověřovatelé zápisu
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p. Jan Říha

