Příloha č. 5
Zánisu ze zasedání zastupitelstva obce Žefizv konaného dne 8,6.2022

souhrn usn

ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne8.6.2022

Usnesení č.2-2022-1
Zastupitelstvo o bc e s c hvaluj e prograln zas eddní zastupitelsna

ob

ce,

Usnesení č.2-2022-2
Zastupltehtvo obce bere na vědomí uněny_rozpočtu obce Želí4y na rok 2022 - rozpočtové
opatření ČÍslo3, provedené starastou obce ZeW na zdkladě zmocnění zastupitelstvem obce.
Usnesení č.2-2022-3
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce Želí4y na rok 2022 - rozpočtové opatření
číslo4.
Usnesení č.2-2022-4
Zastupitelstvo obce projednalo účetnízúvěrku obce ŽeW za rok 2021 (sestdvajícíz
rozvahy, uýkazu zisku a ztrdt, přílohy) a konstatuje, že účetnízd.věrka obce zew za rok
2021 poskytuje v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý 9braZ o hospodaření,
majetku aJinančnísituaci účetníjednotlE.
Zastupitelstvo obce ZeW schvaluje v souladu s zsí § 84 odst 2) písttt" b) ztikona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetnízúvěrku obce Žaay za rok 2021 jako celek.
Součóstí tohoto usnesení je Protokol o schvalovdní účetníztúvěrky obce ŽeW,
Usnesení č.2-2022-5

Zastupitelstvo obce projednalo zóvěreěný účetobce Želí,zy za rok 2021 věetně Zprdvy o
uýsledku přezkoumóvóní hospodaření obce ŽrW za rok 2021.
Zastupi|elstvo obce schvaluje zóvěrečný účetobce Žaay za rok 2021 a souhlasí s
celoročfiím hospodařením obce Zelí4y v roce 2021, a to bezuýhrad.
Usnesení č.2-2022-Éa
Zastupitelstvo obce schvaluje, že zastupitelsno obce Želízy pro volební období 2022-2026
bude sedmičlenné.
Usnesení č.2-2022-6b
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej čdsti pozemku p.č. 1115 (ostatní plocha) v k.ú. Želí4y,
dle přiložené žddosti, za úěelem narovndní prdvního stavu se stavem faktickým, a ukltídá
starostovi obce uyhldsit v souladu s prdvními předpisy zóměr na prodej.

Usnesení č.2-2022-6c
Z3stupitelstvo obce schvaluje prodej čústipozemku p,č. 301/2 (trvalý travní porost) v k.ú.
zew, dle přiložené žádosti, za účelemnarovnání právního stavu se stavem faktickým a
hranic pozemkŮ, a uklúdá starostovi obce vyhltísit v souladu s prdvními předpisy zdměr na
prodej.
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