Příloha č.4
Zánisu ze zasedání zastupitelstva obce Žefizv konaného dne 14.5.2020

Souhrn usnesení 2/2020

zezasedáni"urt

dne 14.5.2020

Usnesení č.2-2020-1
zastupitelstvo obce schvaluj e program zaseďdní zastupitelstva obce,
Usnesení č.2-2020-2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uněny rozpoětu obce Želízy na rok 2020 - rozpočtové
opatření ěíslo 2 a číslo3 provedené starostou obce Zelízy na uíkladě zmocnění
zastupitelstvem obce.

Usnesení č.2-2020-3
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na rok 2020 - rozpočtové opatření
číslo4.
Usnesení č.2-2020-4
obce projednalo a schvaluje účetnízdvěrku základní školy a Mateřské školy
las_t_uritelstvo
ZeW, okres Mělník, příspěvkové_organizace, za rok 2019 a konstatuje, že účetníuívěria
ZÓkladní ŠkolYa Mateřské školy Želizy, okres Mělník, příspěvkové organizac€, za rok 2019,
vČetně rozvahy, uýkazu zisku a ztrát a přílohy, poskytuje v rozsahu předložených podkladů
věrný a poctiuý obraz o hospodaření aJinanění situaci úěetníjednotky.
Usnesení č.2-2020-5
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření Zókladní školy a Mateřské školy ŽeW,
okres Mělník, příspěvkové organizace, za rok 2019 a přeyedení zlepšeného uýsledku
hospodaření (přebytku hospodařenQ Zdkladní školy a Mateřské školy ŽeW, okres MěIník,
příspěvkové organi7ace, ve výši 96 679,22 korun ěeských do rezervního fondu příspěvkové
organizace,
Usnesení č.2-2020-6
Zastupitelstvo obce projednalo účetnízdvěrku obce Želízy za rok 2019 (sestdvajícíz
roxvahy, uýkazu zisku a ztrát, příIohy) a konstatuje, že účetnízóvěrka obce Želí,4y za rok

2019 poskytuje v rozsahu předložených podkladů věrný a poctiuý obraz o hospodaření,
majetku aJinančnísituaci účetníjeďnotky.
Zastupitelstvo obce Zelízy schvaluje v souladu s zsí § 84 odst 2) písru b) zdkona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetnízóvěrku obce Želízy za rok 2019 jako celek.
SouČástí tohoto usnesení je Protokol o schvalovúní účetníztívěrky obce ŽeW.

Usnesení č.2-2020-7
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účetobce Želízy za rok 2019 včetně Zpróuy o
uýsledku přezkoumdvúní hospodaření obce Želízy za rok 2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje 1,ávěrečný účetobce Želízy za
celoročním hospodařením obce ŽrW v roce 2019, a to bezvýhrad.

rok 2019 a souhlasí s

Usnesení ě.2-2020-8
Zastupitelstvo obce schvaluje uýběr dodavatele veřejné zakdzky ,,Prodloužení vodovodního
řadu, přípojky" - vybraným doďavatelem je Jiří Marvdnek, sídlo: Střednice 59, 277 24
Vysoktí,ICO: 74760939, a uzavření smlouvy o ďílo na realizaci uvedené veřejné zakózky s
uybraným dodavatelem ve znění předloženém předsedajícím (cena díla 602 635,- Kč bez
DPH, termín plnění díla 15.6.2020 - 30.6.2020).

Usnesení č.2-2020-9a
Z astupitelstvo ob c e s c hvaluj e :
ukončeníSmlouvy o stavebním spoření o ďízení úětu č. 1087417013/7590
ze dne 7.12.2004 s Raffiisen stavební spořitelnou 0.s. s naspořenou
částkou k 13.5.2020 ve uýši 1 924 000,-Kč
uzavření Smlouvy o stavebním spoření a o ďízení účtuč. 3074005/7950
s Raffiisen stavební spořitelnou o.s. (cílovtíčtústka500 000,-Kě,
jednorózouý vklad 450 000,-Kč)
uzavření Smlouvy o stavebním spoření a o ďízení úětu č. 3075905/7950
s Raiffeisen stavební spořitelnou A.s. (cílovtíětústka 500 000,-Kě,
jednordzouý vklad 450 000,-Kč)
uzavření Smlouvy o stavebním spoření a o ďízení účtuč, 3076705/7950
s Raffiisen stavební spořitelnou Ls. (cílovtíčástka
500 000,-Kč,
jednordzový vklad - zůstatek z ukončené Smlouuy o stavebním spoření o
zřízení účtuč. 1087417013/7590 ze dne 7.12.2004 s Raffiisen stavební
spořitelnou &s, v minimúlnívýši 850 000,-Kč a minimální měsíčnívklad
ve výši 4 500,-Kč)

-

1

Usnesení č.2-2020-9b
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu palivového dřeva formou samouýroby ve uýši 50rKč/prm.

Usnesení č.2-2020-9c

ZastuPitelstvo obce Žetízl schvaluje uýzvu k poddní nabídky a k prokdzání kvalffikace
naveřejnou zakdzku malého ror§ahu,,Stavební úpravy socidíního
zařízeni, zš žeítzyi,
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Obec Želízy
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Protokol o schvalování účetnízávěrky
Účetni jednotka:

Obec Želízy
Zelizy é.p.46

277 21 Želizy
ceská republika

tč:

00237396

Datum účetnízávěrkyl

31,12.201s

ldentifikaceschvalované ričetnízávěrky: Řádná
Datum rozhodováni o schváleni nebo neschválení
účetnízávěrky:

Schvalu|ícíorgán;

14.05.2020

Zastupitelstvoobce

osoby rozhodující o schváleni nebo neschválení rlČetnízávěrky:
p. Milan Zajíček, starosta
p. Mgr. Zdeněk Vošlajer, místostarosta
p.

Jana Brandelová, místostarostka

p. Michaela DUchačoVá, členka oZ
p. Radek Jelínek, člen OZ
p,

Tomáš Lier, člen OZ

p. Jan Říha, člen oZ

Výrok o schválení nebo neschválení lič€tní závěrky:
Schváleno

Zápls o neschválení účetnlzávěrky podle 7 odst. 3
§

llis'ií"'"

:

prťrkazných tičetníchzáznamú podle 6
§ odst. 3, případně popls dalších skutečnostívýznamných pro užlvatete
úěetnl

' uýkaz pro hodnocení rozpoČtu rlzemnÍch samosprávnÍch

ii.l"Si'J',3íifi:rjffii,.r"#j,:ffini.,Úáóá;řř*,i

celkŮ, dobrovolných svazků_obcía regionálních rad

pohled'ávek a

z;vá;iň;ts;;

VYJÍJř9ť ÚČetnl |ednotkv

/FlN 2-12Ml k91.12,2o1g.

áĚv ťái.jžláoó.'-řil,

o

l(,'ý.'9í]' o schváleni nebo neschválenl účetnlzávěrky nebo kzáplsu o neschváteni ttěetní závěrky
Podle § 7 odst. 3, PříPadně k dalšlm skutEěnostem Šo"ÚŠÓii"ir'"J-""ť".-ň"?ii,
tiěetní závěrky:

Za účetntjednotku: Zajíčková
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Ze dne:20.5,2020 v 12:12
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