
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/2, konaného dne 20. února 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/2. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a Bohdana 

Nitsche  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.1.2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/1 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Žádost o dotaci fotbalového klubu SK Židovice ve výši 45 000,-Kč na zabezpečení chodu klubu 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje : 

Rozpočtové opatření č. 2 na poskytnutí dotace na výkon státní správy OÚ, pronájem 

pozemků a vícepráce na projektu chodníků. 

Hlasování: pro: 6, Proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o jednání se zástupcem společenství vlastníků čp. 56 o prodeji části 

pozemku č. 135/2. Společenství souhlasí se starostou navrženým rozdělením parcely a 

ponecháním pruhu v severní části pozemku ve vlastnictví obce pro stavbu kanalizace. Ukládá 

starostovy, aby zajistil vyčíslení nákladů související s prodejem pozemku. (GP, odhad, vklad, 

daň z převodu). 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 



Odměnu pro členku sociální a kulturní komise Ivu Vokálkovou ve výši 500,-Kč měsíčně 

s platností od 1.3.2017. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství. 

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 

2017. Od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 

1351, která byla nahrazena položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce 

obce.   

Usnesením č. 11  ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby 

a nedostatky. 

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

s tím, že zvon není uznatelnou položkou a jeho pořízení bude odsunuto na příští roky. 

c) Bere na Vědomí informaci starosty o dopravní situace U Aromy, kdy je vydáno 

rozhodnutí Odboru dopravy Města Roudnice nad Labem. Umístění a financování 

dopravního značení bylo projednáno s firmou Aroma a.s. Dohoda o financování bude 

s touto firmou uzavřena po předložení cenové nabídky na výrobu značek.   

d) Bere na vědomí informaci starosty o neustálých stížnostech „na křídovém papíře“ paní 

Šimonové, tentokráte na týrání psa v čp. 38. 

e) Schvaluje výběr dodavatele na dodávku garážových vrat do hasičárny, kdy ze čtyř 

nabídek byla vybrána firma SEFA spol. s r.o. s nabídkou 30 461,-Kč bez DPHza malá vrata 

s realizací 03/2017. 

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

f) Bere na vědomí informaci starosty o požadavku zastupitele Chvojky na pořízení 

workoutové sestavy s jejím umístěním u dětského hřiště s tím, že požadavek smysluplně 

podporuje sportovní aktivity u dětského hřiště. Na příštím zasedání ZO Chvojka 

zastupitele informuje o velikosti sestavy a finanční náročnosti. 

g) Schvaluje rozšíření projektových prací na akci „chodníky Židovice Aroma a střed“ o 

úpravu kolem čekárny a parku se zvýšením se zvýšením finančních nákladů o 32 000,-Kč 

bez DPH. 



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

h) Schvaluje postup navržený starostou na dostavbu zázemí sportovního areálu (dále jen 

kiosek) s tím, že v letošním roce může být s dotací Krajského úřadu Ústeckého kraje 

prostavěno cca 600 000,- což stavebně představuje střechu kiosku s pobitím 

sádrokartonem a vodorovnou izolací, dostavbu severního štítu a rekonstrukci kanalizační 

přípojky. Kiosek bude možno užívat v letních měsících.  

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

i) Schvaluje pokácení severní lípy před čp. 119. Lípa má dřevomorku a dle posudku č. 089-

103-16 Dis. Davida Hory, firmy Treewalker, s.r.o., který provedl měření s využitím 

akustického tomografu, doporučil z důvodů rizika vývratu její odstranění. 

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

 

 

 

 

Jiří Prošek Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 22.2.2017                                  sejmuto: 10.3.2017  


