
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/6, konaného dne 19. června 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/6. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Bc. 

Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.5.2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/5 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Účetní závěrku obce Židovice k rozvahovému dni 31.12.2016. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

Oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, i v elektronické podobě, ve dnech 23.5. – 

19.6.2017.  

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 6 týkající se nákupu hasičského automobilu pro společnou JPO s obcí 

Hrobce s finančním podílem obce Židovice ve výši 1/3 nákladů t.j 24 000,-Kč. Dále pak 

vizualizace návrhu fasády OÚ.  

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

Usnesením č. 8  ZO schvaluje: 



Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 3178/2017 a to 

pozemkových parcel č. 408 a 688 v kú. Židovice nad Labem. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Rozpočtový výhled Obce Židovice na období 2017-2020. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Výměnu střešní krytiny a zhotovení fasády obecního úřadu v Židovicích ještě v tomto roce 

s náklady do cca 600 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o nutnosti umístění dětí do 1. ročníku ZŠ. V dojezdové vzdálenosti jsou 

Libotenice a Roudnice nad Labem. V ZŠ v Roudnici nad Labem je kapacita značně omezená, 

Libotenice jsou nenaplněné. Od 6. Ročníku musí děti chodit do Roudnice nad Labem. 

Spádovost není Krajským úřadem zajištěna. ZO doporučuje sepsat smlouvu o spádovosti 

s Obcí Libotenice. 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

a) zajištění spolufinancování dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 
2017 s názvem ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU ŽIDOVICE.  

b) zajištění spolufinancování dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 
2017 s názvem Projektová dokumentace – mateřská škola.  

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

Usnesením č. 13 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o postupu s předáním bytu v čp. 78 a  pověření 

bytové komise s jeho převzetím. 

b) Bere na vědomí informaci starosty o blížící se „neckyádě“ Židovice-Hrobce s návrhem 

termínu 29.7.2017. 

c) Bere na vědomí informaci starosty o proběhnuvší VH SVS, konané 15.6.2017 v Teplicích, 

a schválení varianty C1 na odkup akcií SČVK ve vlastnictví Veolie od roku 2020.  

d) Bere na vědomí  informaci zastupitelky Mgr. Kršové o termínu posvícenské zábavy 

7.10.2017. 

 



 

Bohdan Nitsch Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 21.6.2017                                  sejmuto: 10.7.2017  


