Příloha č. 5
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Že[zv konaného dne 29.11.2021

Souhrn usnesení 512021

zezasedání zastupitelstva obce Želizy konanóho

Usnesení č.5-2021-1
Zastupitelstvo o bce schvaluj e pro grafn zasedání zastupitelstva

o

ďne

4.10.2021

bce.

Usnesení č.5-2021-2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aněny rozpočtu obce Žetízy na rok 2021 - rozpočtové
opatření číslo7, provedené starostou obce Želízy na základě zmocnění zastupitelstvem obce.
Usnesení č.5-2021-3
Zastupitelstvo obce

I

n

o zajšt'ování a Jinancovdní dopravní
obslužnostiu, kterd by měla být uzavřena se Středočeslcým krajem, zastoupeným
Inte grovano u dopravo u Středočeského kraj e, přísp ěvkovo u org anizací
uHddtí starastovi obce obrdtit se na Středočeský kraj:
a) se žódostío uysvětlení některých nejasností vyplývajícíchzpředložené
smlouuy
1. jak je možné,že tabulka v příloze č. 3 smlouvy je uvozena ndzvem
,rNadstandardní dopravní obslužnost - denní linkyu, což ve své
podstatě znamend, že všechny linley a spoje v ní uvedené jsou
nadstandardní, přičemžpouze za dvě z nich by měla obec hradit
ndklady;
2. které konkrétnídopravní linky a spoje jsou těmi, jimiž kraj zajšťuje
zdkladní dopravní obslužnost na územíobce a které hradí kraj;

přerŇuje projedndvúní ,,Smlouuy

a

spoje jsou těmi, jež jsou
,,nadstandardem" a jejichž núklady by měla hradit (či se na nich
podílet) obec, věetně jejich vytíž,enosti a využitelnosti občany obce, což
je nezbytné vědět z důvodůdopadů v případě, že by zastupitelstvo obce

3. které konkrétnídopravní linlE

4.

rozhodlo o neuzavření předmětné smlouuy;
proč nebyla s obcí předem projednána a odsouhlasena připravovanó
dopravní obslužnost územíobce a dopravní strategie kraje;

Žrw a drtivtí většina ostatních
cestujících, využívajícíchhromadnou autobusovou ďopravu, kteró zcela
urČitě nemd v současnédobě charakter nějakého ,rnadstandardu", jsou
rovněž občany Středočeského kraje, takže nejde o žódnou úlitbu obci či o
její úkol, ale o úkol kraje.

b) s upozorněním, že občanéobce

Usnesení č.5-2021-4
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízenívěcného břemene a
dohodu o umístěnístavby č. IE-12-6010230/VB/02" *rri obcí Žetízy a ČZZ ntstribuce a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 DěčínIV-Podmókly, kterd je zastoupena
Miloslavem Kalců, a uklódtí starostovi obce smlouvu podepsat.
Usnesení č.5-2021-5

Zastupitelstvo obce schvaluje spoluprdci se spolkem Turisticktú oblast Mělnickokokořínsko, Ls., a ,rsmlouvu o partnerství v rdmci organizace destinačního managementu"
mezi obcí žrW a spolkem Turisticktí oblast Mělniiko-Kokořínsko, as,, Ič: 082b1$8, se
sídlem: nóměstí Míru 30/16, 276 01 Mělník, a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto
dokumentu
Usnesení č.5-2021-6a
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na rok 2021 - ro4ločtovéopatření
ěíslo 8.

Usnesení č.5-2021-6b
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu Zókladní školy a Mateřské školy Želízy,
příspěvkové organizace - rozpočtovéopatření č. 2 na rok 2021.
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