Příloha č.4
Zápisu ze zasedání zastunitelstva obce Želízv konaného dne 4.10.2021

Souhrn usnesení 4/2021

ze zasedání zastupitelstva obce Želr@ konaného dne 4.10.2021

Usnesení č.4-2021-1
Z astupitelstvo o bce schvaluj e pro gram zasedúní zastupitelstva

o

bce.

Usnesení č.4-2021-2
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Zelí4y na rok 2021 - rozpočtové opatření
číslo6.
Usnesení č.4-2021-3
Zastupitelstvo obce, jako přúslušný sprdvní orgán na zókladě zsí § 6 odst. 5) pisttt c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním pldnovdní a stavebním řódu (stavební zákon), ve znění
pozdějšíchpředpisů, po projednóní nóvrhu Územního plúnu Želízy
a) b_ere na vědomí informace starosty obce o průběhu pořizovdní Uzemního pldnu

ZeW

v souladu s § 5/ odst, 2) ztúkona ě. 183/2006 Sb., o územním plónovdní
a stavebním řódu (stavební zdkon), ve znění pozď.ějších předpisů, že Územní plún
Žaav není v ro?poru s Politikou územníhorozvoje Českérepubliky, včetně jejích
Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, se Zdsadami územníhorozvoje Středoěeského
kraje vplatném znění, se stanovisky dotčených orgúnůani se stanoviskem
Krajského úřadu Středoěeského kraj e
rozhoduje v souladu s zsí § 172 odst. 5) zúkona č, 500/2004 Sb., sprúvnířdd, ve
ndmitkách uplatněných v rdmci pgřizování
zyění pozdějších _ předpisů,
Územního pltínu Ža4y fuk, jak je uvedeno v textové čósti odůvodnění Územního
plúnu Žaky, v kapitole 15 Rozhodnutí o nómitkdch včetně jejich odůvodnění
uypořódóvú v souladu s asá § 172 oďst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., spráwlí řúď, ve
iiU"i pozdějších předpisů, připomínky podané v rtimci pořizovtúní Územního
pldnu ŽrW tak,-jakje uvóaeno v teýóvé čósti odůvodnění Územního plónu
Zelízy, v kapitole 16 Vyhodnocení uplatněných připomínek
schvaluje a uydóvú v souladu s zsá § 43 odst 4) zákona č. 183/2006 Sb,, o
územnímpldnovdní a stavebním řddu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a s ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlóšky Ministerstva pro místnírozvoj č.

b) potvrzuje

c)

d)

e)

o

500/2006 §Ď.,

o

územně analytických podkladech, územně plúnovací

dokumentaci a zpŮsobu evidence územně plónovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, formou opatření obecné povahy dle ust. § l71 a násl. zdkona č.
500/2004 Sb., sprúvnířdd, ve znění pozdějšíchpředpisů, Územní pltín Želí4y
schvaluje text veřejné vyhlúšky - ozndmení o vyddní opatření obecné
í)
povahy č. 1/2021 - Územní pltún Želí,zy
g) ukltídtí starostovi obce, jako určenémuzastupiteli, zajistit zveřejnění opatření
obecné povahy
Uzemního plónu Zelízy způsobem dle platných právních
předpis! a zajistit všechny dalšínezbytné kroky souvisejícís vyddním Územního
plúnu Zelízy a nabytím jeho účinnosti.

-

Usnesení č.4-2021-4
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje darovúní nemovité věci - stavby inženýrskésítě
s ndzvem ,,Prodloužení vodovodního řadu, přípojky pro č.p. 63 a 78, příprava pro p.p.č.
171/1, 150/3, 177/3 k.lú. ŽeW" Dobrovolnému svazku obcí BožíVoda, se ,ídl"-,
Rumburskú 53, 277 21 Liběchov,ICO: 49520202, a schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí
Žatay (jako dórcem) a Dobrovolným svazkem obcí BožíVoda Qako obdarovaným), jejímž
předmětem je darovdní uvedené nemovité věci, ve znění předloženém předsedajícím"
Usnesení č.4-2021-5a

Zastupitelstvo obce projednalo žtidost manželůZikmundouých ze dne 6.9.2021 o
prodloužení veřejného osvětlení podél komunikace I/9 k jejich domu č.p, 107 v Želízech a
po posouzení situace a všech okolností souvisejících s případnou výstavbou prodloužení
veřejného osvěílení(včetně majetkopróvních zdležitostí,ndročnosti na zajištěnívšech s tím
spojených technickoinženýrských činnostía v návaznosti na to nemalých Jinaněních
ntúkladů)rozhodlo, že obec ŽrW fukouýto zdměr nebude (prodloužení veřejného osvětlení)
za současné situace realizovat.
Usnesení č.4-2021-5b

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o poddní fuídosti Ztúkladníškolou a
mateřskou školou Ž"lí<y, okres_Mělník, příspěvkovou organizací, o dotaci zMinistersna
školství,mlódeže a tělouýchow CR na prdce školních asistentů ve uýši 470 142,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpoětu Ztúktadníškoly a Mateřské školy Ž"W, okres
Mělník, příspěvkové organizace, pro rok 2021 - změnu č.1.
Usnesení ě.4-2021-5c
Zastupitelstvo obce schvaluje zdměr obce pronajmout místnost bývalé knihovny v přízemí
budouy Obecního úřadu Zell<y (budovy na aďrese ZeW 46,277 21 Liběchou) za účelem
provozovdní kosmetických a obdobných služeb pro veřejnost a ukltúdti starostovi obce tento
záměr zveřejnit a zajistit přípravu ndjemní smlouuy.
Usnesení č.4-2021-5d
Zastupitelstvo obce povoluje čerpánírezervního fondu ve uýši 105.458,52
uýdajů v roce 2021.

Kč k úhradě

Usnesení č.4-202I-5e

@"lízy

schvaluje poddní žúdostio dotaci na projekt - ||Vybudovdní
multdunkčního hřště - ŽeW" zprogramu na rok 2022, DT 1t7d8210í - Podpora
budovúnía obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a zavazuje se k doJinancovúní
min. 20% zvlastních prostředků.
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Mgr.lošlajer Zdeňěk

Brandelová Jana

místostarosťaobce

Ověřovatelé zápisu

starosta obce

místostarostka obce
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p. Jana Brandelová a p. Tomáš Lier

