Příloha č. 4
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Želízv konaného,dne 12.2.2019

Souhrn usnesení 1/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Želízy konaného dne 12.2"20tr9
Usnesení č.1-2019-1
o bce s chv aluj

Zas tup ite lstvo

e

progr am zas eddní zastupitelstva

o

bce.

Usnesení č. 1-2019-2
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na rok 2019 - rozpočtové opatření
číslo1.

Usnesení č. 1-2019-3
Zastupitelstvo obce scltvaluje počet zaměstnanců obce nu rok 2019:
. hospodúřka - úvazek l,a0 ftaměstnanec zařazen do obecního úřadu)
c uklízečka- úvuzek 0,30 (zaměstnanec zařazen do obecního úřadu)
o 7aměstnanec na úklid a údržbuobce - 3x (úvazek 3 x 1,00 / celoročně
(zaměstnanec zařazen do obecního úřadu)
o zaměstnanec na úklid a údržbuobce - 2x (úvazek 2 x 1,00 / cluben prosinec (VPP) (zaměstnanec zařazen do obecního úřadu)
Usnesení č.1-2019-4a
Zastupitelstvo obce scltvaluje
sclualuje členské
člensképříspěvky Sdružení
Sdruž.eníobcí povoďí Liběchovky na rok
2019 ve výši ll,-Kč/občanas trvalým pobytem na územíobce Želízy (včetně místníchčtistí
Sitné a Nové Tupadly).
Usnesení č.1-2019-4b
Zastupitelstvo obce projednalo a scltvuluje účetnízdvěrku Zcíkledníškoly a Mateřské školy
Zelíql, okres Mělník, příspěvkové organizace, za rok 2018 a konstatuje, že účetnízdvěrka
Zttklaclní škoty a Mateřské školy Želízy, okres Mělník, příspěvkové organizace, zA rok 20l8,
vČetně rozvultyo výkazu zisku u ztrát a přílohy, poskytuje v rozsahu předložených podkladů
věrný u poctivý obraz o hospodaření aJinančnísituaci účetníjednotky"
Usnesení č.1-2019-4c
Zastupitelstvo obce sclnaluje výsletlek lrospoclaření Záktaclní škoty a Mateřské školy Želízy,
okres ]I{ělník, příspěvkové organilace, za rok 2018 a převedení zlepšeného výsledku
ltospodaření (přebytku ltospodaření) Zúklattníškoly a fuIateřské školy Žetízy, okres Mělník,
příspěvkové organizace, ve výši 233 807,63 korun českých rlo rezervního fondu příspěvkové
organizace a 30 000,- Kč dofonďu odměn příspěvkové organizace"

Usnesení č.1-20t9-d
a) ZastuPilllstvo obce Želízy rušís účinnostíocl t.3"20t9
obecní knihovnu
v obci Želízy.
b) ZastuPitelstvo obce Želízy uklúcld starostovi obce ozndmit
ve smyslu ust. § 8
odsÍ, 2 zákona Č, 257/2001 Sb., o knihovnóch a poďmínkách provozoiání
veřejných knihovnických a informačníchslužeb (kiihovní
zákoi1, v platném
znění, ministerstvu kultury čR ukončeníprovolovdní obecní knihoviy,
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