USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/2, konaného dne 29. února 2016
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání:
Usnesením č. 1 ZO schvaluje:
Doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/2.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 2 ZO schvaluje:
Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiří Prošek a Lukáš Krejný
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí:
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/11
Usnesením č. 4 ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2/2016 392 800,-Kč týkající se neinvestiční dotace Krajského úřadu
na provoz OÚ a poskytnutí prostředků v rámci programu VPP.
Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
Žádosti o poskytnutí Finančních prostředků na sportovní činnost sportovnímu klubu SK
Židovice a to fotbalovému klubu ve výši 45 000,-Kč.
Hlasování: Pro: 9, proti 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření hospodaření za rok 2015, kdy nebyly zjištěný
chyby a nedostatky a chyby zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny
Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o postupu projekčních prací, kdy stavební projekt je hotov včetně vyřešení
bezbariérového provozu MŠ. Do konce března by měl být projekt na IS, topení a zahradu.
Usnesením č. 8 ZO schvaluje:
Návrh smlouvu o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky
požární ochrany mezi obcí Hrobce a Židovice ze dne 25.2.2016 s finančním podílem Obce
Židovice do cca 20 000,-Kč.

.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí:
Bere na vědomí informaci starosty o nabídkách firem Bartek rozhlasy, s.r.o., Technicom
TECHNOLOGY, s.r.o. a TEWICO systems, s.r.o., na rekonstrukci obecního rozhlasu a ukládá
starostovi sepsat prověřit nabídky a po poradě s místostarostou vybrat nejvhodnější a
předložit ZO ke schválení. Veřejné osvětlení se bude rekonstruovat dle dostupných
finančních prostředků.
Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o cenové nabídce ing. Zapletala na projekční práce na akci „chodník do
Hrobců“ ve výši 181 500,-Kč, po obdržení další nabídky Ing. Filipa bude rozhodnuto o
dodavateli těchto prací.
Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o způsobu pěstování zemědělských plodin, škodlivosti postřiků,
narušování lokálních biocenter schválených územním plánem a problémech s vodní erozí
ohrožující obec.
Usnesením č. 12 ZO schvaluje:
Starostou navržený postup nápravy nepořádku zjištěného při kontrole kuchyně a skladu
restaurace „Na Rychtě“, kde je velký nepořádek.
Nájemci bude písemně uloženo:
1) provést v těchto prostorách, včetně přilehlé toalety a bezbariérového WC generální úklid
do 20.3.2016.
2) Odstranit elektrospotřebiče, které nejsou v majetku obce, na obecních, včetně
prodlužovacích kabelů, bude do 31.3.2016 provedena revize.
3) Nájem bude od 1.4.2016 placen dle nájemní smlouvy.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 13 ZO schvaluje:
Připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ a na počest 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci vyvěšení tibetské vlajky.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 14 ZO:

a) Schvaluje zaslání písemné výzvy paní Zuzaně Matějkové vlastnící rodinný dům čp. 13
v Židovicích se zahradou a přilehlým pozemkem na odstranění autovraku, který je na
obecním pozemku.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
b) Bere na vědomí nabídky pojišťoven Generalli a Kooperativy na pojištění obecního
majetku a vzhledem k tomu, že pojišťovna kooperativa nepojistí cyklostezku proti
povodni a má problémy s pojištěním komunálního stroje M27 ukládá starostovi
doprojednat podmínky s pojišťovnou Generalli a připravit podklady pro smlouvu na
příští zasedání ZO
c) Bere na vědomí stížnost paní Šimonové na zacházení se psem souseda bydlícího v čp. 38
d) Bere na vědomí informaci starosty o rozmístění kontejnerů na bioodpad od 7.3.2016 na
vybraných místech v obci, přičemž na požádání občanů s větším množstvím bioodpadu
může být kontejner dán na požadované místo.
e) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o termínu 26.3.2016 a organizaci zábavy.
f) Bere na vědomí informaci místostarosty o termínu 12.3.2016 valné hromady SK
Židovice.

Jiří Prošek

Lukáš Krejný

…………………………

……………………………
Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

zveřejněno: 2.3.2016

sejmuto: 17.3.2016

