
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/4, konaného dne 23. dubna 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/4 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a Lukáše 

Krejného  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o hospodaření obce k 31. 3. 2018 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2018/3 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření 4/2018 týkající se drobných úprav rozpočtu.  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Smlouvu s firmou T-Technology s.r.o. na zajištění kontrolní a servisní činnosti na 

zabezpečovacím a kamerovém systému a obecním rozhlase.   

Hlasování: pro. 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Návrh starosty na pořádání kurzu 1. pomoci pro občany obce ve spolupráci s JPO (Jednotkou 

požární ochrany)  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Minimální cenu za prodej parcely 74/7 v k. ú Židovice nad Labem stanovenou znaleckým 

posudkem 50 000,-Kč navýšenou o cca 10 000,-Kč za geodetické práce, kupní smlouvu a 



vklad do Katastru nemovitostí. Záměr na prodej výše uvedené parcely bude upraven 

v souladu s tímto usnesením. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  . 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Záměr na pronájem parcel „Na Skále“ vybranému zájemci pouze k pěstování plodin šetrných 

k životnímu prostředí (vojtěška, zatravnění). 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Návrh starosty na finanční příspěvek na stravování seniorů od dosažení věku 70-ti let ve výši 

20,-Kč denně. Ukládá starostovi zjistit podmínky k naplnění tohoto návrhu.  

Usnesením č. 11 ZO:  

a) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o termínu „pálení čarodějnic“ 30. 4. 2018 od 18:00 

b) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o termínu „ Vítání občánků“ 

 

 

  Jiří Prošek    Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 25. 4. 2018                                  sejmuto: 10. 5. 2018  


