
U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-4, konaného dne 24. dubna 2019 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-4 

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

 

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a Jiřího 

Proška. 

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

 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2019/3 

 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Výsledek hospodaření za 3/2019 

 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Úvěrovou smlouvu č. 0495186109 mezi České spořitelnou, a.s. a Obcí Židovice na 

financování stavebních prací a vybavení nábytkem mateřské školy, čp. 66 v Židovicích ve 

výši 7.000.000,- Kč. 

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

 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Rozpočtové opatření číslo 4/2019 týkající se dotace na VPP, vybavení vrtu novým čerpadlem, 

vybavení studny v MŠ a 1. platby - faktury na stavební práce na MŠ.  

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

 

 

 



Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitelku MŠ konaného 

dne 16. 4. 2019 a jmenování Karolíny Mikolášové ředitelkou školy starostou obce.  

 

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Prezentaci nově jmenované ředitelky MŠ Židovice a její představy o budoucím provozu MŠ. 

 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy Židovice, kterými se bude řídit vedení MŠ při 

přijímání (zápisu dětí do MŠ Židovice).  

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

 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Školné do MŠ Židovice ve výši 500,-Kč, které bylo stanoveno z předpokládané výše nákladů 

na provoz MŠ. Školné může být upraveno po dohodě s vedením MŠ a ZO. 

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

 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Termín zápisu do MŠ Židovice pro školní rok 2019/2020 s datem 14. 5. 2019 od 10:00 do 

14:00 hodin. 

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

 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Dodatek D1 k SOD na základě, které firma Swietelsky, vítěz výběrového řízení, provádí 

stavební práce na čp. 66 pro obnovu MŠ.  

Dodatek se týká prodloužení termínu dokončení do 21. 6. 2019. Termín se prodlužuje na 

základě nutných víceprací vyvolaných statickým zajištěním objektu a nutností celoplošných 

omítek vyvolaných značnými nerovnostmi opukového zdiva. 

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

 

 

 

 

 



Usnesením č. 13 ZO:  

a) Schvaluje termín vítání občánků navržený místostarostou obce na 18. 5. 2019. 

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

b) Bere na vědomí informaci Mgr. Simony Kršové o průběhu akce „Pálení čarodějnic“, která 

upozornila na nebezpečí při zapalování ohně a nutnou přítomnost hasičů. 

c) Bere na vědomí informaci místostarosty o možnosti umístění informačních cedulí 

k cyklostezce U Labe.  

 

 

 

 

  Bc. Miroslav Bureš           Jiří Prošek 

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

  

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zveřejněno: 25. 4. 2019                                  sejmuto: 10. 5. 2019  


