
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/8, konaného dne 28. srpna 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/8 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Bc. Miroslava 

Bureše. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení č. 7/2018 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření 8/2018 týkající pojištění právních služeb a drobných nákupů ve výši           

40 000,-Kč. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 týkající se rekonstrukce podlahy sálu kulturního zařízení obce ve výši 

110 000,-Kč. Na tuto akci nám byla poskytnuta dotace ve výši 250 000,-Kč Krajským úřadem 

Ústeckého kraje v rámci „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje“. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na rekonstrukci podlahy sálu kulturního zařízení obce, 

s firmou Moderní podlahy s.r.o. s částkou výši 221 993,-Kč bez DPH.   

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

V důsledku změn vyvolaných nesouladem projektu se skutečným stavem IS po jejich odkrytí a 

požadavkem SÚS na změnu (náhrada přídlažby za asfaltovou zálivku v celé délce chodníku S102) 

dodatek ke smlouvě o dílo č. 1. Obsahem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby do 

7.9.2018 a snížení ceny o 6 413,-Kč. 

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



Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Židovice, která byla vyvolána paní Margitou Bulasovou 

na základě požadavku na stavbu rodinného domu na parcele č. 132/6 v k.ú. Židovice nad Labem. 

Na základě stanoviska pořizovatele č.j. MURCE/29897/2018 ze dne 21.8.2018 schvaluje vyřešení 

širších vztahů v celém katastrálním území, tzn. návrh prostorové regulace funkčního využití 

ploch bydlení a návrh ploch krajinné zeleně a veřejně prospěšných opatření ke zvýšení retence 

krajiny.  

Schvaluje výběr dodavatele na pořízení změny a to zhotovitele územního plánu Ing. Petra 

Laubeho s nabídnutou cenou cca 75 000,-Kč bez DPH. Toto souhlasné stanovisko ZO je 

podmíněno úhradou 20 000,-Kč navrhovatelkou paní Margitou Bulasovou před podpisem 

smlouvy o dílo se zhotovitelem změny. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Pronájem kontejnerů na tříděný odpad od firmy FCC BEC, s.r.o. a jejich umístění u čp. 1 (dva na 

plast, jeden na papír). 

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průběhu neckyády 

Usnesením č. 11 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o dohodě s nájemcem obecních parcel Na skále a Ing. 

Králem o změně tvaru pronajatých pozemků a tím lepší ochraně před chemizací pozemků 

jižní části obce. 

b) Bere na vědomí informaci místostarosty o problémech v restauraci „Na Rychtě“ spojených 

s porušováním nájemní smlouvy (změna otevírací doby bez dohody se ZO, problémové 

využívání kiosku při zápasech SK a v době dovolené). Poukázal na nutnost sepsání dodatku 

k nájemní smlouvě, který by řešil některé problémy ve smlouvě neuvedené.  

 

 Jiřina Vítová    Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 29. 8. 2018                                  sejmuto: 13. 9. 2018  


