
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2020-2, konaného dne 19. února 2020  

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2020-2 

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

 

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

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

Vítovou. 

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

 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu Starosty o hospodaření za 01/2020. 

 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o plnění usnesení za 01/2020.  

 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

a) rozpočtové opatření č. 2/2020 týkající se krizových situací v roce 2020  

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

b) schvalování dalších rozpočtových opatření starostou obce v době pandemického nebezpečí  

šíření Covid -19 a případného vládou vyhlášeného stavu nouze.   

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

 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informace starosty o reklamaci fasády MŠ v Židovicích.  

 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o reklamaci povrchu cyklostezky. 

 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu na dotaci sportovního klubu SK Židovice ve výši 45.000,00 Kč 

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



Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o zahradě MŠ a plánované realizaci v letošním roce.   

 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o akci uklidíme Česko s navrženým termínem 4. 4. 2020 v 9:00. 

 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejněného záměru ze dne 27. 1. 2020 na pronájem části pozemku č. 677/7  

o výměře 1.100 m² schvaluje pronájem výše uvedeného pozemku jedinému žadateli panu 

Antonínu Vokálkovi, trvale bytem Židovice 117, za nabídnutou cenu 1.000,00 Kč za rok.  

ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy. 

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

 

Usnesením č. 12 ZO:     

a) bere na vědomí informaci starosty o investičních akcích v roce 2020, kdy by kromě realizace 

zahrady MŠ měly být dokončeny stavby, které je třeba projekčně připravit: 

1. Rekonstrukce V. O. v ulicích od čp. 120 (Slávistická) po čp. 110 (Tóny, Hlavní) 

2. Osvětlené přechody pro chodce u MŠ a Aromy 

3. Parkoviště s příjezdovou komunikací u MŠ 

 

b) bere na vědomí návrh starosty na zvýšení školkovného na 1.000,-Kč za měsíc.  

Podle informace ředitelky MŠ dvouleté děti do MŠ odkládají matky, které jsou doma 

s druhým malým dítětem nebo jsou nezaměstnané. Dvouleté děti vyžadují zvýšenou péči 

učitelek a ty pak nestačí plnit vlastní poslání MŠ vzdělávat děti tří a víceleté.  

ZO ukládá místostarostovi zjistit informace o platbách školkovného v sousedních obcích a 

zajistit vyjádření odborů školství Města Roudnice nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého 

kraje. 

 

c) schvaluje navýšení odměny pro členku kulturní komise Kateřinu Proškovou na 600,00 Kč 

s platností od 1. 3. 2020. 

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

 

d) schvaluje záměr získat dotaci z programu obnova venkova Ústeckého kraje 2020.  

Dotace bude použita na rekonstrukci kabin ve sportovním areálu v Židovicích.  



Název projektu „Rekonstrukce fotbalových kabin“. Výše dotace maximálně 250.000 Kč. 

Spoluúčast obce 30%. 

ZO ukládá místostarostovi připravit podklady a zaslat žádost do určeného termínu,  

tj. nejpozději do 21. 2. 2020. 

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

 

e) bere na vědomí žádost ředitelky MŠ na zajištění pojistné smlouvy ze strany obce, na základě 

nové právní úpravy odpovědnosti mateřských škol za škodu. Odpovědnost mateřských škol 

bude stejná jako u základních škol. Nově budou mateřské školy odpovídat za škodu vzniklou 

dětem při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

f) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Židovice za rok 2019.  

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

 

g) schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace MŠ Židovice za rok 2019 do 

rezervního fondu ve výši 15.778,08 Kč. 

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

 

h) schvaluje žádost ředitelky MŠ Židovice o použití finančních prostředků z rezervního fondu na 

nákup pohybových pomůcek a nářadí v celkové výši. 15.778,08 Kč. Nákup pomůcek a nářadí 

je potřeba, vzhledem k vytvořenému nového projektu „Sportujeme pro zdraví do mateřské 

školy“ 

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

 

i) schvaluje návrh místostarosty o rozšíření provozní doby sběrného místa v Židovicích. 

Otevírací doba každou první sobotu v měsíci od 7.00 do 12.00 hodin. Platnost od 1. 3. 2020. 

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

 

j) schvaluje, na základě žádosti, pana Ing. Zdeňka Kačenky o pokácení náletového jasanu na 

svém pozemku, jeho pokácení a pověřuje starostu obce podepsáním rozhodnutí Obecního 

úřadu o pokácení. 

Jako důvod k pokácení žadatel uvádí rekultivaci staré obecní skládky, kde bude muset vrchní 

vrstvu odtěžit a navézt ornici, strom překáží. Po rekultivaci skládky žadatel na tomto pozemku 

vysadí nové listnaté dřeviny. 

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



 

 

  Bc. Miroslav Bureš    Jiřina Vítová 

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

 

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 21. 2. 2020                                  Sejmuto: 8. 3. 2020  


