Příloha č. 4

Souhrn usn€sení 4/2019

ze zasedání zastupitelstva obce Žel@ konaného dne
30.10.2019
Usnesení č.4-2019-1
zastupitelstvo obce schvaluj e pro gram zaseddní
zastupitelstva

o

bce,

Usnesení č.4-2019-2a
ZastuPitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želí4y
na rok 2019 - rozpočtové opatření
číslo4.
Usnesení č.4-2019-2b
Zastupitelstvo obce.schvaluje změny rozpočtu Zúkladníškoly
a Mateřské školy želízypro
rok 2019 - změnu č.I
Usnesení č.4-2019-3
zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o změně průběhu obecní
hranice mezi k,ú.strážnice u
Mělníka a Želí4y.
Usnesení č.4-2019-4

ZastuPitelstvo obce schvaluje,rZadtíní územníhoplúnu obce
zpracovaného pořizovatelem aaÚ aamt*.

žrW* dle

núvrhu

Usnesení č.4-2019-5

ZastuPitelstvo obce bere na věďomí rozhodnutí starosty obce pana
Milana Zajíčka,na
základě doPoruČeníPracovní skupiny, tvořené čIeny Žasfupitelstva obce Zelízy,
uzavřít
nójemní smlouvu o pronújmu nemovitého majetku ve-vlastniitví obce (aredl
*empi o-ir"it
kouPaliŠtě) s Panem Radkem Jelínkem, který je členem
zastupitelstva obce ZeIí4y, ďle
vyhlúšenéhozáměru a předložené nabídky.
llsnesení č.4-2019-6
ZastuPitelstvo obce schvaluje koupi nového bezdrátového rozhlasu pro obec želízy
odftmy
JD ROZHLASY s.r,o., dle předložené nabídky v ceně 403 405,53 K8 s DPH.
Usnesení č.4-2019-7a
ZastuPitelstvo obce schvaluje úplatnénabytí (koupi) nemovitého majetku od Ing"
Václava
LYldka, a to ČÚsti Pozemku p,č. 620/1 v katastrtílnímúzemíSitné, o-značenégeometrickým
Pldnem Č. 126-602/2019 jako díl ,,a" o výměře 11 m2 (ďíi
buďe na

,,,a"
zúkladě
g:2Yetrick?ho Pldnu PřislouČen k pozemku p.č. 620/2 v k.ú. Sitné ve vlastnictví
obce
ZelíxY), za kuPní cenu v celkové výši 640,- Kč jáko cenu obvyklou, vychdxející
ze znaleckého
posudku č. 5524-62/19 o pozemku p.č. 620/1 díl ,,a" v k,-ú Sitné, zpra,cávaného
souďním
znalcem panem Josefem Vondroušem ze dne 28.10.2019, s tím,- že kupní cena bude

Proddvajícímu uhrazena do 15 dnů ode dne, kdy obec obdržívyrozumění katastrúlního
Úřadu o Provedení vkladu vlastnického prdva ve prospěch obce do katastru nemovitostí.
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Želízích dne 30.I0.20I9

místostarosta obce
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