
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/11, konaného dne 20. listopadu 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/11. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a  

Dominika Chvojku  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 10. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/10 a 2017/10-1 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 11 týkající se výdajů na zazimování „Zázemí sportovního areálu“, 

dlažby, opravy a pořízení drobné mechanizace, administrace výběrových řízení a drobných 

úprav rozpočtu. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Předložený návrh rozpočtu na rok 2018, který je schodkový, na straně příjmů ve výši 

4 512 000,-Kč, na straně výdajů pak 5 512 000,-Kč. Schodek bude hrazen úsporami z let 

minulých. Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu je členění dle paragrafů. Ukládá 

místostarostovy jeho zveřejnění na úřední desce i v elektronické podobě. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejnění nového záměru na prodej parcely dle GP č. 221-113/2017 nově 

označené číslem 135/15 výběr uchazeče, Společenství vlastníků čp. 56, o koupi výše uvedené 



parcely za cenu 126 452,-Kč. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a její 

předložení ke schválení na prosincovém zasedání ZO. 

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Inventarizační směrnici 2/2017 na inventarizace majetku a závazků za rok 2017. 

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Schvaluje nový výběr uchazečů k zaslání zadávací dokumentace na akci „MŠ Židovice 

– mobiliář“, s kterými bylo vybavení MŠ předběžně projednáno. Jde o některé 

atypické prvky vyžadující profesionální přístup. Seznam je uveden v příloze č. 

2017/11/9 a) 

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

b) Schvaluje, v rámci akce „Labe, Židovice, revitalizace tůně“, smlouvu o právu provést 

stavbu mezi Obcí Židovice a Povodím Labe, s.p. V rámci této akce dojde k pokácení 

čtyř akátů v sousedství cyklostezky, jedná se o invazivní dřeviny, které svými kořeny 

narušují asfaltový povrch cyklostezky. Náhradou budou vysázeny jiné vhodnější 

dřeviny. 

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

c) Bere na vědomí informaci starosty o předběžném projednání a podmínkách 

poskytnutí překlenovacího úvěru Českou spořitelnou a.s. ve výši cca 12 mil. Kč 

d) Bere na vědomí informaci Marka Beránka o pořádání obecních kulturních akcí. ZO 

mu ukládá projednání těchto akcí s nájemcem restaurace. 

e) Bere na vědomí – informaci Mgr. Simony Kršové o organizaci mikulášské nadílky v 

termínu 9.12.2017 

 

 

   Jiří Prošek    Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 22.11.2017                                  sejmuto: 8.12.2017  


