
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/1, konaného dne 23. Ledna 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/1. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Bc. 

Miroslava Bureše  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.12.2016 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/12 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 1 týkající se nákupu vnitřních dveří restaurace, nákupu kopírky OÚ, 

závěrečného vyhodnocení dotací na cyklostezku a zateplení MŠ, nákup kondenzačního 

plynového kotle do restaurace 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje : 

Vyhlášení záměru na prodej část pozemku u čp.56 p.č. 135/2 v k.ú. Židovice nad Labem 

mimo části trasy budoucí kanalizace. 

Hlasování: pro: 9, Proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Plán kulturně sportovních akcí. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 8  ZO: 



a)   Schvaluje návrh starosty na vypracování obecně závazné vyhlášky týkající se pohybu   

psů na katastru obce a ukládá starostovy předložení návrhu na únorovém zasedání ZO 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

b)  Schvaluje na základě výzvy spolku Lungta účast na akci „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením 

tibetské vlajky 10.3.2017 jako připomínku 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 

okupaci Tibetu. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Bere na vědomí informaci starosty stavu projektu na MŠ a dotačních výzev (MMR, MŠ, 

MAS). 

d) Bere na vědomí informaci starosty o žádosti o dotaci na opravu kapličky Na Návsi 

e) Bere na Vědomí návrh starosty na zlepšení dopravní situace U Aromy k zabránění 

častým dopravním nehodám 

f) Bere na vědomí informaci starosty o požadavcích některých občanů na neúměrný počet 

lístků vzhledem k počtu obyvatel trvale produkujících směsný odpad v čp. 

g) Schvaluje cenu za 300,-Kč za 1 tunu uloženého bioodpadu na kompostárnu Židovice. 

Kompostárna požádala o navýšení kapacity naváženého bioodpadu na 400 t za rok a 

všichni ostatní dodavatelé tuto cenu respektují. Každá dodávka bioodpadu musí být 

zvážena a doložena vážním lístkem. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

 

 

Jiřina Vítová Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 25.1.2017                                  sejmuto: 10.2.2017  


