
Obec Záluží

Zastupitelstvo obce Záluží

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Záluží

 konaného dne 10. 2. 2020

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
zřizované městem Štětí, kterým je celé území města Štětí, celé území obce Račice a celé území
obce Záluží, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace, Stračenská
561,  Štětí. Zastupitelstvo  obce  pověřuje  starostu  podpisem Dodatku  č.  1
k Dohodě ze dne 2. 10. 2018
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo  obce  schvaluje  vytvoření společného  školského  obvodu  spádových
základních škol zřizovaných městem Štětím, konkrétně Školský obvod 2 - část území města
Štětí, vymezená ulicemi v místní části Štětí: Školní, Družstevní, Horova, Jiráskova, Příčná, U
nádraží, Bezručovy sady, Polské armády, U cementárny, Zahradní, Okružní a Šípková, celé
území obce Račice, Snědovice a celé území obce Záluží je částí společného školského obvodu
Základní školy Štětí, Školní 559, okres Litoměřice (se sídlem Školní 559, 411 08, Štětí);
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MAS Podřipsko Zajištění 
prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. 
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 34 bylo schváleno.



Usnesení č. 35

Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci s firmou Eurokom plus s.r.o., která zpracuje žádost 
o dotaci z MAS Podřipsko, z. s. a pověřuje starostu podpisem potřebných smluv.
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na obnovu venkova 
Ústeckého kraje v oblasti podpory 2 a v oblasti podpory 3. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu k podpisu případné smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nových Smluv o odběru a zpracování bioodpadu a 
Pověřuje starostu jejich podpisy.
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh paní Podzimkové na změnu územního plánu na 
parcelách č. 421 a č. 433/2 v k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce, aby Návrh postoupil MěÚ v Roudnici nad Labem, odboru územního 
plánování, který k Návrhu vydá své stanovisko, na základě něhož obec o změně územního 
plánu rozhodne na 8. zasedání ZO Záluží.
Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 38 bylo schváleno

Kontrola usnesení: Zapisovatelka přečetla zastupitelům obsah návrhu usnesení. Všichni 
zastupitelé s tímto projevili souhlas.

__________________________ ______________________________

           Kamila Perglerová  Miroslav Štembera

             místostarostka          starosta



Ověřovatelé: __________________________

                        __________________________

V Záluží dne 12. 2. 2020

Vyvěšeno: 12. 2. 2020

Sejmuto: 28. 2. 2020


