Příloha č.4
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ŽeÉzv konaného dne 18.3.2021

ze zasedláni

Souhrn usnesení 1/2021

"ur

dne 18.3.2021

Usnesení č. 1-2021-1
Zastupitelstvo obce schvaluje prugram zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č.1-2021-2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aněny_rozpočtu obce ŽrW na rok 2021 - rozpoětové
opatření ěíslo 7, provedené starostou obce Zelí4y na zúkladě zmocnění zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 1-2021-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úěetní zdvěrku Ztúkladníškoly a Mateřské školy
Zelíz,y, okres Mělník, příspěvkové_organi7ace, za rok 2020 a konstatuje, že úěetnízdvěrka
Zúkladní školy a Mateřské školy Zelí4y, okres Mělník, příspěvkové organizace, za rok 2020,
včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrót a přílohy, poslEtuje v rozsahu předložených podkladů
jednotky.
věrný a poctiuý obraz o hospodaření aftnanění situaci účetní
Usnesení č. 1-2021-4
Zastupitelstvo obce schvaluje uýsledek hospodaření Zdkladní školy a Mateřské školy ŽrW,
okres Mělník, přhpěvkové organizace, za rok 2020 a převedení zlepšeného uýsledku
hospodaření (přebytku hospodařenQ Zókladní školy a Mateřské školy ŽrW, okres Mělník,
příspěvkové organizace, ve výši 105 458,52 korun ěeslcých do rezervníhofondu příspěvkové
organizace.

Usnesení č. 1-2021-5
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. 982/19 (zahrada) o uýměře
140 # v k,tú. a obci Žaky, okres Mělník, panu Jiřímu Šeffilovi, nar. 19.2,1979, trvale bytem
K Cihelně 274, Dušníky, 277 42 Obříství, za kupní cenu ve výši 51,270,-Kč splatnou před
podpisem smlouvy kupní, nejpozději při podpisu smlouuy kupní, a schvaluje Smlouvu kupní
mezi obcí ZeW (jako proďúvajícím)a panem Jiřím Seffiem (jako kupujícím) na prodej
uvedeného pozemku ve znění předloženém předsedajícím.

Usnesení č.1-2021-6a

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prondjem pozemků ve vlastnictví obce Želí,4y
v k.hZelí,4y:
- p.č. 441/1 (zahruda) o uýměře 1 800 íď,
- p.č. 446 (zahrada) o výměře 742 nť,
- p.ě. 1153 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha) o uýměře 207 nř
panu Bohumilu Patkovi, nar. 8.3.1973, se sídlem Pod Sirotěí 2870, 276 01 Mělník , IČO:
62961543, a to na ďobu urěitou do 30.9.2022, a schvaluje Smlouvu o nójmu nemovitého
majetku mezi obcí ŽrW Qako pronajímatelem) a panem Bohumilem Patkou Qako
nójemcem) na pronójem uvedených pozemků ve znění předloženém předsedajícím s títn, že
uýše nájemného v měsícíchlistopad, ptosinec, leden a únor kalendářního roku činí500,Kě/měsíc a v mžsícíchbřezen, duben, květen, ěerven, ěervenec, srpen, zdří a říjen
kalendóřního roku činí500,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 1-2021-6b
Zgstupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spoluprdci mezi_obcí Žaiay a Sdružením hasiěů
Čech, Morauy a Slezska - Sborem dobrovolných hasičůŽett4y, se sídlem:
157, 277
21 Liběchov, IC: 65601611, ve znění předloženém přeďsedajícíttt

Žaq

Usnesení č. 1-2021-9c
Zastupitelstvo obce schvaluje zdměr obce směnit ětíst pozemku p.ě. 620/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v k.ú. Sitné oznaěenou Geometrickým pldnem pro změnu hranic
pozemkŮ, uypracovaným spol Tesařík a Frank, geodetické próce s.r.o., U Stadionu 467,
277 11 Neratovice, dne 17.12.2020, jako díI ,,b" o uýměře 2 tť ve vlasínictví obce Želí1y za
čtístpozemku p.ě. 533/11 (ostatní plocha, silnice) v k.ú. Sitné označenou stejným
geometriclcým plónem jako díI ,,d" o uýměře 2 tť ve vlastnictví Středoěeského kraje (s
próvem hospodaření KSUS) a uklódó starostovi obce tento zóměr zveřejnit a vést jedndní o
směnné smlouvě se Středočeským krajem.
Usnesení č. 1-2021-6d
Zastupitelstvo obce s_chvaluje Smlouvu o umístění a obstardní toulauých a opuštěných psů
v útulku mezi obcí Žetí,4y Qako objednatelem) a DogPlanet, Ls, sídlo: Dykoia 728, 276 01
Mělník, tČO: 08998957 Qako dodavatelem) ve zněnipředloženémpředsedajícíttt"
Usnesení č. 1-2021-6e
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na rok 2021 - rozpočtové opatření
c. z.
V
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Brandelová Jana
starosta obce
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