Příloha č.4
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Žefzv konaného dne 29.6.2021

ze zasedáni

Souhrn usnesení 2/202l"
dne29.6.2021

"".t

Usnesení č.2-2021-1
Zastupitelstvo obce schvaluj e program zaseddní zastupitelstva obce.
Usnesení č.2_2021-2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny,.ro4)očtu obce Žaay na rok 2021 - rozpočtové
opatření čí,slo3, provedené starostou obce Žetízy na zókladě zmocnění zastupitelstvem obce,

Usnesení č.2-2021-3
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce
číslo4.

ŽeW

na rok 2021 - rozpočtové opatření

Usnesení č.2-2021-4
Zastupitelstvo obce projednalo účetnízdvěrku obce Želízy za rok 2020 (sestdvajícíz
rozvahy, výkazu zisku a ztrdt, přílohy) a konstatuje, že účetnízdvěrka obce Želízy za rok
2020 poskytuje v rozsahu předložených podkladů věrný a poctiuý obraz o hospodaření,
majetku atinančnísituaci úěetníjednotlE.
Zastupitelstvo obce Žaay schvaluje v souladu s zsa § 84 odsí 2) písttt b) ztíkona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetnízávěrku obce Žatay za rok 2020 jako celek.
Součtístítohoto usnesení je Protokol o schvalovdní úěetníztívěrky obce Želí,zy.
Usnesení č.2-2021-5
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
1. Informace starosty obce o přezkoumání hospodaření obce Žaizy za rok
2020, provedeném v souladu s zsí § 17 odst. 4) zákona č, 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územníchro4ločtů,v platném znění, a se
zdkonem č, 420/2004 Sb., o přezkoumóvání hospodaření územních
samosprdvných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění,
Krajským úřadem Středočeskéhokraje, odbor interního auditu a kontroly,
dne 26.3.2021 na Obecním úřadě Zelí4y.
2. Zprdvu o uýsledku přezkoumúní hospodaření obce Žaay IČ: 00237396 za
rok 2020, čj, 003603/202L/I(aSK, ze dne 26.3.2021, Qrracovanou
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem interního auditu a
kontroly, a v ní uvedené zjštěné skutečnosti a závěry.

I

3.

Informaci starosty obce, že v souladu s zsá § 17 odst 6) zákona č.
250/2000 Sb., o rorpočtových pravidlech územních ro7počtů,v platném
zněnÍ, byl núvrh Zdvěrečného účtuobce Zelízy za rok 2020, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumdní hospodaření obce Želízy za rok 2020, zveřejněn

na úřednídesce Obecního úřadu ŽrW (íyzickéi elektronickě)

4.

30.4.202 1 do 29.6.2021.

Informaci starosty obce

od

o

opatření přijatém k ndpravě nedostatku
4jištěnéhopři přezkoumúní hospodaření obce Žaay za rok 2020 a
uvedeného ve Zprdvě o uýsledku přezkoumdní hospodaření obce ŽrW
IČ: 00237396 za rok 2020, čj. ÓB603/202uKask, ze dne 26.3.2021:
Nedostatek spočívající
v nezveřejnění smlouvy o dílo na realizaci veřejné
zakúzky ,rProdlouženívoďovodního řadu, přípojky" na proftlu zadavatele
byl již napraven - smlouva je na proftlu zadavatele zveřejněna.
II. schvaluje po projednání
v souladu s zsá § 84 odst. 2) písm b) zókona č, 128/2000 Sb., o obcích (obecní
ďízení), v platném znění, Ztívěreěný účetobce Želky za rok 2020 a vyjadřuje
souhlas s hospodařením obce v roce 2020 s uýhradou přijetí opatření

potřebných k ndpravě 4jštěných chyb a nedostatků
III. schvaluje po projednání
v souladu s zsí § 13 odst. 1) písm. b) zókona č, 420/2004 Sb,, o přezkoumdvúní
hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, ndsledující opatření k zamezení opakovdní chyb a nedostatků
4jštěných při přezkouruúní hospoďaření obce Želízy za rok 2020 a uvedených ve
Zprdvě o uýsledku přezkoumúní hospodaření obce Žaay IČ: 00237396 za rok
2020, čj. 003603/2021/I(USK, ze dne 26.3.2021:
1. DŮsledně dbút na to, aby smlouvy uzavřené obcí na realizaci veřejných
zakúzek s cenou převyšující500.000,-Kč bez DPH byly v souladu s zsí. §
219 odst. 1) zókona č, 134/2016 Sb., o zaddvdní veřejných zakúzek,
vplaíném znění, uveřejněny na proJilu zadavatele do 15 dnů od jejich
uzavření (platí i pro změny a dodatky takovýchto smluv).
Termín: průběžně.
2. DŮsledně dbdt na to, aby schvdlend rozpočtovtíopatření obce (změny
rozpoČtu obce) byly zveřejněny ve lhŮtě a zlltžsobem dle ust, § 16 odst. 5)
zdkona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v plaínémznění
Termín: průběžně.
Iv, uklúdtústarostovi obce
1. zabezpečit plnění opatření uvedených v bodě III. tohoto usnesení a
sezndmit s nimi přhlušné zaměstnance obce, kteří uvedené činnosti
vykonúvají
2, informovat o přijaúých opatřeních k nópravě chyb a nedostatků písemně
Krajský úřad Středočeskéhokraje, odbor interního auditu a kontroly, a to
nejpozději do 1Sti dnů oď přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č.2-2021-6a
Zastupitelstvo obce schvaluje ,rSmlouvu o budoucí smlouvě o zřízenívěcného břemene a
dohodu o umístění stavby č, IV-12-6028826/2", pro pozemek p.č. 157/3 v k.tí. Želízy mezi
obcí Želízy a ČrZ Distribuce a,s., kterd je zastoupena spoiečnostíEJK s.r.o. a ukltídó
starostovi obce smlouvu podepsat.

Usnesení č.2-2021-6b
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Želí4y k ,,Memorandu o spolupráci partnerů
při realizaci Komunitního plúnu socidlních služeb SO ORP Mělník na léta 2021-2025'' a
pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dokumentu
Usnesení č.2-2021-óc
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetnízóvěrku Dobrovolného svazku obcí BožíVoda za
rok 2020.
Usnesení ě.2-2021-6d
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zóvěrečný účetDobrovolného svazku obcí BožíVoda za
rok 2020.
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