
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018-11/2, konaného dne 14. listopadu 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018-11/2 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Bohdana 

Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.10.2018. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření č. 11/2018, schválené starostou, týkající vyúčtování smluvní pokuty za 

pozdní dodávku stavby chodníků. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 12/2018 týkající se drobných úprav rozpočtu. 

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

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informace starosty o plánu investic v roce 2019 souvisejících s návrhem rozpočtu na rok 2019. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Pracovní verzi rozpočtu na rok 2019, který projednalo. Do 23.11.2018 budou zapracovány 

připomínky a návrhy zastupitelů. Návrh bude zveřejněn 15 dnů před jeho schválením ZO.  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Schvaluje smlouvu na vyhotovení dokumentace na změnu územního plánu č. 1 s Ing. Petrem 

Laubem. 

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



Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průběhu údržby obce zajišťované pracovníky obce v rámci veřejně 

prospěšných prací. 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Starostou navržení postup na provedení části stavby kanalizace „stoka B“ v Aromě. V rozpočtu 

na rok 2019 jsou na tuto stavbu blokovány prostředky ve výši 200 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 11 bere na vědomí: 

Připomínky zastupitelů k provozu restaurace a reakci nájemců. Po projednání budou tyto 

připomínky řešeny dodatkem k nájemní smlouvě, který bude zastupiteli schválen. ZO ukládá 

místostarostovi připravit dodatek ke schválení do zasedání ZO 12.12.2018.  

Usnesením č. 12 ZO: 

a) Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku mobiliáře s firmou Viva school, s.r.o. 

týkající se odstranění textu „Návrh kupní smlouvy“ a změny chybného data podpisu, kde byl 

chybně uveden rok 2018. 

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

b) Schvaluje způsob navržený starostou obce, aby obecní techniku při kalamitních situacích a 

situacích vyžadujících úklid obce obsluhoval zastupitel Bohdan Nitsch. 

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

 

Dominik Chvojka    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 16.11. 2018                                  sejmuto: 2.12.2018  


