
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/6, konaného dne 25. června 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/6 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele starostu Ing. Miloslava Krejného a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše              

a Dominika Chvojku. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení č. 5/2018 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o výsledku hospodaření k 31. 5. 2018 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření 6/2018 týkající se vybavení kulturního sálu v rámci dotace Programu 

obnovy venkova Ústeckého kraje a drobných úprav rozpočtu.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Účetní uzávěrku Obce Židovice k rozvahovému dni 31. 12. 2017.   

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.    

Oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, i v elektronické podobě, ve dnech 7. 5. 2018 

do 25. 6. 2018.  

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

 



Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Smlouvu o úvěru č. 0317951429 mezi Českou spořitelnou, a.s a Obcí Židovice na částku 

4 000 000,-Kč, která bude použita na financování stavby dvou chodníků v obci Židovice. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Smlouvu o poskytnutí příspěvku na financování JPO Hrobce - Židovice mezi Obcí Židovice a 

Hrobce ze dne 14. 6. 2018 ve výši 62 910,-Kč. 

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o probíhajícím výběrovém řízení na výběr dodavatele na rekonstrukci 

podlahy kulturního zařízení - sálu Obecního úřadu, kdy z oslovených tří dodavatelů bude po 

upřesnění nabídek vybrána firma s nejnižší nabídnutou cenou.   

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Postup navržený starostou, kdy na základě zveřejněného záměru na prodej parcely č. 74/7      

v k. ú. Židovice nad Labem projevila zájem o koupi pouze paní Iva Rudorferová, jako jedna ze 

dvou vlastníků sousedních parcel, kteří mají na výše uvedený pozemek přístup, požadovaná 

cena uvedená v záměru je pro ni příliš vysoká. Vzhledem ke stavu a poloze pozemku bude 

zveřejněn nový záměr na jeho prodej s minimální cenou 25 000,-Kč, zvýšenou o nezbytně 

vynaložené náklady na prodej. Rozdělení pozemku není možné. 

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejněného záměru ze dne 14. 6. 2018 na pronájem parcel č. 115/96 a 115/97   

v k. ú. Židovice nad Labem Obec Židovice obdržela jednu žádost, pronájem těchto parcel Lukáši 

Krejnému za cenu 3 357,-Kč ročně na dobu neurčitou. Pozemky budou pronajaty pouze 

k pěstování plodin uvedených v žádosti. Ukládá starostovi obce podepsat nájemní smlouvu 

s vybraným uchazečem. 

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

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Příkazní smlouvu na administraci akce „Židovice – chodníky (Aroma a střed) mezi Obcí Židovice a 

Evou Vejvodovou s monitoringem během doby udržitelnosti projektu. 

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



Usnesením č. 14 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o vydání 1. čísla Obecního zpravodaje. 

Usnesením č. 15 ZO schvaluje: 

Změnu úředních hodin Obecního úřadu Židovice, kdy se ve dnech pondělí a středa mění úřední 

hodiny pouze do 17:00. 

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

Usnesením č. 16 ZO: 

a) Bere na vědomí připomínku zastupitele Jiřího Proška o špatném stavu příjezdové cesty 

k restauraci „Na Rychtě“. Ukládá starostovi projednat tento stav s firmou Stavex a 

stavebním dozorem akce „Zázemí sportovního areálu“. 

b) Bere na vědomí připomínku Simony Kršové o nejasném stavu pronájmu Kiosku a ukládá 

starostovy protokolárně předat zrekonstruovaný kiosek – předmět pronájmu s výchozím 

stavem podružného elektroměru a vodoměru.  

  

 

 Bc. Miroslav Bureš    Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 27. 6. 2018                                  sejmuto: 13. 7. 2018  


