
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/3, konaného dne 20. března 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/3. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Mgr. Simona Kršová a 

Lukáše Krejného  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 28.2.2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/2 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

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

klubu 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje : 

Rozpočtové opatření č. 3 týkající se přiznání k dani právnických osob, VPP, příjmu za odnětí 

ze ZPF Aroma. 

Hlasování: pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Odstoupení od záměru vydat a schválit OZV o volném pohybu psů, kdy na doporučení 

Ministerstva vnitra, kam byl zaslán ZO schválený návrh vyhlášky nám bylo sděleno, že pokud 

nemáme prostranství umožňující volný pohyb psů, nemůžeme chovatele omezovat 

ustanovením OZV pohyb psů. Pohyb psů řeší dostatečným způsobem jiné zákony, popř. 

vyhlášky (zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o provozu na pozemních komunikacích, 

zákon o myslivosti, zákon o přestupcích).   



Hlasování: pro 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu s Josefem Rubešem. S 

výše jmenovaným byl již ukončen nájemní vztah na restauraci „Na Rychtě“. Bytové 

prostory budou vyjmuty z bytového fondu a využívány pro potřeby OÚ.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Bere na vědomí informaci starosty o budoucích nákladech na opravu obvodové zdi u 

domu čp. 56 v Židovicích. Po zveřejnění záměru na prodej části pozemku 135/2 v kú. 

Židovice nad Labem bude se zájemcem dohodnuta kompenzace. 

c) Schvaluje udělení souhlasu se stavbou garáží a dílen Lukašovské Veroniky a Víta Josefa 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

d) Bere na vědomí informaci Mgr. Simony Kršové o Josefovské zábavě z 18.3.2017. 

 

 

 

 

Mgr. Simona Kršová Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 22.3.2017                                  sejmuto: 10.4.2017  


