
Obec Záluží

Zastupitelstvo obce Záluží

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Záluží

 konaného dne 12. 12. 2017

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo  obce  Záluží  schvaluje  Rozpočet  na  rok  2018.  Rozpočet  je  schválený  jako
schodkový. Schodek bude hrazen z úspor minulých let. Závaznými ukazateli pro Rozpočet na
rok 2018 jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 164 bylo schváleno.

Usnesení č. 165
Zastupitelstvo obce Záluží pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových změn nutných 
k uzavření účetnictví za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 165 bylo schváleno

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo obce Záluží po projednání souhlasí:
-  s návrhem vyhodnocení připomínek podaných k návrhu územního plánu uvedených v přílo-
ze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a obsahuje 3 podané připomínky v rámci
společného jednání o návrhu územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 166 bylo schváleno

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo  obce  Záluží  si  samostatně  ověřilo,  že  Návrh  územního  plánu  Záluží  není
v rozporu s:

I. Politikou územního rozvoje (Aktualizací č. 1 schválenou vládou 15. 4. 2015)
II. Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (Aktualizace č. 1)
III. Stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

Zastupitelstvo obce Záluží vydává Územní plán Záluží formou opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 167 bylo schváleno.



Usnesení č. 168
Zastupitelstvo obce Záluží schvaluje odměny pro členy zastupitelstva, předsedy výborů, členy 
výborů v maximální výši.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 168 bylo schváleno.

Usnesení č. 169
Zastupitelstvo obce Záluží schvaluje akci Masopust, která se bude konat 3. 2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 169 bylo schváleno.

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

__________________________ ______________________________

           Miroslav Štembera  Kamila Perglerová

                  starosta      místostarosta

Ověřovatelé: __________________________

                        __________________________

V Záluží dne 20. 12. 2017

Vyvěšeno: 20. 12. 2017

Sejmuto: 4. 1. 2018


