
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/9, konaného dne 26. září 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/9. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a Lukáše 

Krejného  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/8 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2016 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 týkající se rekonstrukce autobusové čekárny a příjmu za kanalizaci a 

vodovod od SVS (doplatek dle kupní smlouvy z 11.12.2007). 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rekonstrukci autobusové čekárny s náklady ve výši do cca 100 000,-Kč.   

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Vymáhání poloviny nákladů na záchranu obecní lípy poškozené požárem založeným Jiřím 

Minaříkem při večerním grilování.  

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

 

 



Usnesením č. 8  ZO schvaluje: 

Záměr na prodej povodňové buňky, která je využití obcí nepotřebná a pouze zabírá pozemek 

jinak využitelný. 

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o problémech se zaměstnáváním VPP od 1.12.2016. Stávající pracovníci, 

starší 50-ti let, mohou být opět zaměstnáni až po třech měsících odpočinku na Úřadu práce. 

Mají je vystřídat dlouhodobě registrovaní a mnohdy nezaměstnatelní občané vedení 

v evidenci Úřadu práce.    

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Zájezd, pořádaný obcí, na exkurzi do pivovaru Velkopopovický kozel patnáctimístným 

autobusem  

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

Usnesením č. 11 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 

 

 Jiří Prošek Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 29.9.2016                                  sejmuto: 15.10.2016  


