
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/8, konaného dne 29. srpna 2016  

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání: 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/8. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a             

Bc. Miroslava Bureše  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/7 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 8 týkající se voleb do Zastupitelstev krajů. 

Hlasování: pro: 8, proti 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2016 prováděného periodicky Krajským 

úřadem Ústeckého kraje se zjištěním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejněného záměru na pronájem restaurace ze dne 20.6.2016 a na základě 

žádosti Lucie Kozákové a Pavla Jirouta, oba bytem Židovice 29, tento pronájem výše 

uvedeným žadatelům od 1.11.2016. Žadatelé splňují všechny podmínky požadované obcí 

uvedené ve zveřejněném záměru.  

Hlasování: pro: 8, zdržel se: 0, proti: 0 

Usnesením č. 7 ZO neschvaluje: 

Žádost Ing. Ladislava Bajera o prodloužení splaškové kanalizace k palírně nad „Aromou“. 

Problém balastních a dešťových vod řeší projekt na odkanalizování čp. 55 a 56 s protlakem 

pod silnicí III. třídy Roudnice nad Labem – Hrobce, horskou vpustí (stoka „C“) a koncovou 

šachtou splaškové kanalizace (stoka „B“), vše na levé straně komunikace směrem na Hrobce. 



Na tuto akci je již vydáno stavební povolení. Projekt je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.                                                                      

Na další etapu – prodloužení splaškové kanalizace „K palírně“ bude obec požadovat finanční 

spoluúčast budoucích stavebníků RD.   

Hlasování: pro neschválení: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Pro trvalé neshody mezi zájemci o koupi obecního pozemku č. 74/7 a nesmyslnými dopisy 

paní Šimonové o vydržení pozemku a dalšími jejími absurdními požadavky, postup navržený 

starostou, kdy se touto situací ZO nebude dále zabývat.   

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Žádost Města Roudnice s umístěním znaku Obce Židovice v nově zrekonstruované velké 

zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem. 

Hlasování: pro 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO: 

a)   Schvaluje změnu textu dodatkové tabulky u zákazů vjezdu k Labi na text „Mimo dopravní 

obsluhy a vozidel s povolením OÚ Židovice“. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Schvaluje, po opakovaných domluvách zastupiteli obce a marné snaze spoluvlastníků 

bytového domu čp. 55 o nápravu neutěšeného stavu, který svým jednáním působí pan 

Josef Fiala, okamžité vyklizení obecního pozemku, užívaného výše jmenovaným, ke 

skládkování nepotřebných věcí pracovníky OÚ. Postup prací bude dohodnut s výše 

jmenovaným a pozemek dále bude využíván pro potřeby obce.    

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

c) Schvaluje pořádání posvícenské zábavy v termínu 1.10.2016 s výhradou, že zastupitel 

Chvojka prověří zájem občanů o tuto akci. V případě nezájmu občanů se akce 

neuskuteční. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2   

 Bohdan Nitsch Bc. Miroslav Bureš 

 …………………………                                                                                         ……………………………  

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 1.9.2016                                  sejmuto: 16.9.2016  


