Příloha č.4
Zánisu ze zasedání zastupitelstva obce ŽeÍzv konaného dne 14.3.2022

hrn us

ze zaseilání zastupitelstva obce

022
konaného dne 14.3.2022

Usnesení č. 1-2022-1
zastupitelstvo obce schvaluje program zasedúní zastupitelstva obce,
Usnesení č.1-2022-2

Zastupitelsio obce bere na vědomí aněny_rozpočtu obce Žatay na rok 2022 - rozpočtové
oPatření

ČÍ;slo7,

provedené starostou obce

Ž"W

na zúkladě zmocnění zastupitelstvem obce.

Usnesení č. 1-2022-3
Zgsl_uritelstvo ob9e projednalo a schvaluje účetnízóvěrku Ztíkladníškoly a Mateřské škoty
ZeW, okres Mělník, příspěvkové_organizace, za rok 2021 a konstatuje, že úěetníruívěria
Zdkladní ŠkolYa Mateřské školy Želízy, okres Mělník, příspěvkové or{anizace, za rok 2021,
vČetně rozvahy, uýkazu zisku a ztrót a přílohy, poskytuje v rozsahu předtožených podkladů
věrný a poctiuý obraz o hospodaření aftnančnísituaci účetní
jednotky.
Usnesení č.1-2022-4
Zastupitelstvo obce schvaluje uýsledek hospodaření Zdklaďní školy a Mateřské školy Želí,zy,
okres Mělník, příspěvkové organitrace, za rok 2021 a převeďení zlepšeného uýsledku
hospodaření (přebytku hospodaření) Zdkladní školy a Mateřské školy ŽAtzy, okres Mělník,
Příspěvkové organizace, ve uýši 235 581,82 korun ěeských do rezervníhofondu příspěvkové
organizace.

Usnesení č. 1-2022-5
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želízy na rok 2022 - rozpočtové opatření
číslo2.
Usnesení č.1-2022-6a
Zastupitelstvo obce rozhodlo - na zdkladě doporučeníhodnotící komise - takto:
a) Vybraným dodavatelem pro realizaci veřejné zakúzky malého rozsahu na
stavební prúce ,,Vybudovdní víceúčelovéhohřiště - Želízyu je společnost TSP
Plus s.r.o., sídlo: Husova 722/13,301 00 Pl7eň,ICO: 05650780.
Výše nabídkovéceny: 1.996.742,54 Kě bez DPH
2.416.058,47 Kč včetně DPH.
Nabídka vybraného dodavatele je pru zadavatele nejuýhodnějšípoďle
zadavatelem stanoveného hodnotícíhokritéria (nejnižšínabídková cena bez
DPH) - uybraný dodavatel nabídl nejnižšínabídkovou cenu, přičemžjeho

nabídka splnila všechny podmínky stanovené zadavatelem pro uýběr dodavatele
Předmětné veřejné zakdzky a uybraný dodavatel proktúzal zadavatelem
požadovanou kvaffikacl zastupitelstvo obce konstatuje, že nabídkovd cena
uYbranéha dodavatele není s ohledem na uýši předpokládané hodnoty veřejné
zakdzky a na uýši nabídkové ceny druhého z uchazečůmimořddně ní,zkou

b)

cenou,
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouuy o dílo s vybraným dodavatelem
na realizaci veřejné zalyÍzlE malého rozsahu na stavební práce ,,Vybudování
víceúěelovéhohřiště - ŽeW", tj. se společnostíTSP Plus 3.r.o,, sídlo: Husova
722/13, 301 00 Plzeň, tČO: OSeS0780,-ve znění předloženémpřeilsedajícíttt

Usnesení č. 1-2022-6b

Zastupitelstvo obce neschvaluje ,,Smlouvu o zajišťovóní a jinancování dopravní
obslužnosti" (mezi obcí Želízy a středočeským krajem, zasto,upeným Integrovanou
dopravou Středočeskéhokraje, příspěvkovou

V

želízíchdne 14.3.2022
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