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U S N E S E N Í  

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-1, konaného dne 23. ledna 2019  

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-1 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Bohdana Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o kontrole usnesení č. 2018/12 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 týkající se dotací (chodníky, sál OÚ) a drobných úprav rozpočtu. 

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

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informace starosty o budoucí MŠ v Židovicích.  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Zřízení mateřské školy v obci Židovice pro 25 dětí s vybavenou kuchyní a stravováním dětí včetně 

personálu s neziskovou doplňkovou činností. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0   
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Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Text zřizovací listiny pro mateřskou školu Židovice, která bude přílohou žádosti pro zápis do rejstříku 

školských zařízení. 

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Příkazní smlouvu s Ing. Jaroslavem Vrbou na výkon funkce technického dozoru investora na akci 

„Stavební úpravy čp. 66 pro obnovení MŠ Židovice“ s cenou 98.000,00 Kč. Tato cena je srovnatelná 

s nabídkou firmy Stavební JUKO, s.r.o. ve výši 98.734,30 Kč. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Plán kulturně společenských akcí pro rok 2019, který je přílohou zápisu. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Žádost SK Židovice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45.000,00 Kč na sportovní činnost 

fotbalového klubu, která bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Židovice a SK. 

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

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Schvaluje nákup kanalizačních šachet na kanalizaci Aroma - stoka B dle nabídky firmy  

CS -  Beton, s.r.o. 

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

b) Bere na vědomí námitku Jiřího Proška ke stavu cyklostezky - sever, kdy prorůstající tráva vytváří 

boule v asfaltu a zámkové dlažby na příjezdu k restauraci, kde jsou značné nerovnosti. Ukládá 

starostovi reklamovat obě akce u dodavatelů stavebních prací s termínem do konce března.    
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  Jiřina Vítová    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

zveřejněno: 24 01. 2019                                  sejmuto: 10. 2. 2019  


