
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/4, konaného dne 24. dubna 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/4. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Jiřina 

Vítová  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.3.2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/3 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 4 týkající se platby za geodetické práce na vyřešení nesouladů 

s katastrální mapou, zabezpečení kiosku, prodej obytné buňky a přesun účetních položek . 

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

Usnesením č. 6  ZO schvaluje: 

Prodej obytné buňky za 50 000,-Kč pro kupujícího Petra Zunu, bytem Bořivojova 1765, 413 

01 Roudnice nad Labem, jako jedinému zájemci o koupi na základě zveřejněného záměru na 

prodej této buňky. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu obce.   

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

Usnesením č. 7 ZO: 

a) Schvaluje návrh GP vypracovaného firmou GRV Engineering. s.r.o. a pověřuje starostu 

obce zveřejněním záměru na prodej části parcely č. 135/2 a 135/3 nově označené dle 

přiloženého GP parcelním číslem 135/15 nejvyšší nabídce.  

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



b) Schvaluje termín dětského dne 27.5.2017 od 15:00 s obvyklým programem (soutěže, 

pěna, koně, letadlo) 

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

c) Schvaluje nákup hudební aparatury v ceně do 15 000,-Kč. 

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

d) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o „Pálení čarodejnic“ s termínem 30.4.2017 od 

18:00, oheň, dřevo – pracovníci OU. 

e) Bere na vědomí stížnosti občanů na překážející autovrak v ulici „K Hasičárně“ a ukládá 

starostovi učinit opatření k jeho odstranění. 

 

 

 

Bohdan Nitsch Jiřina Vítová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 26.4.2017                                  sejmuto: 12.5.2017  


