
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-7, konaného dne 15. července 2020  

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

 

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-7 

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

 

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

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

Nitsche 

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

 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce a daňových příjmech k 30. 6. 2020 

 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/6. 

 

Usnesením číslo 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 7/2020 týkající se investic obce do dětské zahrady MŠ rekonstrukce 

OÚ. 

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

 

Usnesením číslo 6 ZO bere na vědomí: 

Návrh starosty na rekonstrukci a postup oprav Obecního úřadu s tím, že bude přehodnocen 

stávající energetický audit z roku 2012. V případě, že podle platné legislativy již nebude 

vyhovovat, ZO znovu posoudí možnost rekonstrukce a náklady na zateplení budovy.   

 

Usnesením číslo 7 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na vydání nařízení zákazu parkování nákladních automobilů o celkové hmotnosti 

nad 6 t na místních komunikacích v obci Židovice. Lze řešit dle § 23, odst. 1, písm. a) a c) 

zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a v souladu §11, odst. 2 a §102, odst. 2, 



písmene d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oba zákony ve znění pozdějších 

předpisů.  

ZO pověřuje starostu k podání žádosti na Odbor dopravy Města Roudnice nad Labem a žádosti 

na Policii, odbor dopravy.  

 

Usnesením číslo 8 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na zrušení starých nájemních smluv sepsaných před rokem 2010. 

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

 

Usnesením číslo 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o „neckyádě“ pořádané ve spolupráci s Obcí Hrobce dne 25. 7. 2020. 

 

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci místostarosty o fotbalovém turnaji v malé kopané v Židovicích 

v neděli 19. 7. 2020 na fotbalovém hřišti. 

 

 

 

 Bc. Miroslav Bureš                                                                            Bohdan Nitsch 

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

……………….………………………                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 17. 7. 2020 

Sejmuto:      3. 8. 2020      


