
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-9, konaného dne 30. září 2020  

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

 

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-9 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

 

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a Dominika 

Chvojku 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce a daňových příjmech k 31.8.2020. 

 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/7. 

 

Usnesením číslo 5 ZO: 

a) Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 týkající se nenávratného příspěvku KÚÚK 

ve výši 475 000,- a převodu finančních prostředků mezi účty obce. 

b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 týkající se příspěvku na volby do Zastupitelstva 

Krajského úřadu ve výši 31 000,-Kč. 

       Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0    

 

Usnesením číslo 6 ZO schvaluje: 

Zadávací dokumentaci na opravu a zateplení jižní a západní stěny OÚ, které jsou v havarijním 

stavu a vzlínající vlhkost poškozuje vnitřní prostory. Dokumentace obsahuje výkaz výměr a 

pasport OÚ. Stavební práce se budou týkat vybourání rýhy cca 40 cm široké a 80 cm hluboké 

podél stěn s odvedením vlhkosti a izolací s následným zateplením stěn/soklu (zateplovací systém 

Baumit tl. 150/120 mm) včetně stěrky a silikonové omítky, obložení soklu fasádními páskami a 

klempířských konstrukcí. Komise jmenovaná starostou: Marek Beránek, Jiří Prošek, Bohdan 

Nitsch. 



Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

 

Usnesením číslo 7 ZO bere na vědomí: 

informaci starosty o 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, pís. d), zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oba zákony ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření 

Policie ČR bude 1.10.2020, pak žádost o vydání nařízení o zákazu parkování.  

 

Usnesením číslo 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o žádosti firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. o povolení zvláštního užívání 

komunikace v Kozí ulici. Jedná se o provedení výkopů u sloupů s vrchním vedením firmy ČEZ 

kvůli opravě uzemnění. Ukládá starostovi projednat zřízení věcných břemen u podzemních sítí 

ve vlastnictví ČEZ Distribuce.  

Usnesením číslo 9 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na úplatné zřizování věcných břemen při výstavbě podzemních inženýrských sítí 

na pozemcích Obce. Souhlasí s navrženou cenou 200,-Kč/m bez DPH s minimální částkou 

1 000,-Kč. Ukládá starostovy vypracování směrnice a její předložení ke schválení na příštím 

zasedání ZO. O2 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Dodatek D1 ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb s PRAKT-IT s.r.o. 

s jednatelkou MUDr. Ivanou Tylovou se zvýšením částky za prohlídku na 400,-Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Na základě vyhlášeného stavu nouze a následných opatření Ministra zdravotnictví zrušení 

posvícenské zábavy. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesením č. 12 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o stavu výběrového řízení na zahradu MŠ. Upravený projekt byl odeslán na 

IROP a po schválení změn ministerstvem okamžitě vyhlásíme nové VŘ. Časový horizont cca 14 

dnů. 



 

Usnesením č. 13 ZO neschvaluje: 

Členství ve spolku Rozvrtaná krajina, který byl založen trasou VRT dotčenými obcemi 

(Chodouny, Hrobce, Křešice), které chtějí vrátit nově navrženou trasu, vedoucí v těsné blízkosti 

těchto obcí, do původně navrženého koridoru u dálnice D8. Spolek si najal právního zástupce a 

jeho služby budou zpoplatněny, výsledek však bude nejistý. Vzhledem k tomu, že nově navržená 

trasa VRT povede v hlubokém zářezu nad naší obcí, hrozí přerušení pramenů spodních vod 

stékajících směrem k řece Labi, hrozí vyschnutí vrtů a studní (moje domněnka).   

Hlasování: pro neschválení: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesením č. 14 ZO: 

a)  Bere na vědomí informaci Ing. Kateřiny Proškové o pohybu a množství koček v naší obci a 

opatřeních napravujících lehkovážnost občanů. 

b) Schvaluje příspěvek kočičímu útulku „Sluníčko“ Dobříň finanční příspěvek ve výši 5 000,-

Kč. Jak příspěvek poskytnout dohodne starosta s paní Petráskovou tel.: 607245648 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

c) Bere na vědomí informaci starosty o stavu zadané projektové dokumentace dvou přechodů 

pro chodce (Aroma a MŠ Židovice). Projektová dokumentace byla předána Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje, který je zřizovatelem SÚS, k vyjádření a sepsání smlouvy o užívání 

komunikaci v majetku KÚÚK.  

d) Bere na vědomí návrh místostarosty na výstavbu chodníku od trafostanice ke komunikaci 

k nové zástavbě Pod Viničkami. Důvodem je velice úzká příjezdová komunikace a možná 

kolize mezi chodci a automobily. Pověřuje starostu k zadání projektové dokumentace.  

e) Schvaluje rozhodnutí, k pokácení dvou stromů u cyklostezky Židovice sever, vydané 

Obecním úřadem na základě dendrologických posudků. Stromy jsou v havarijním stavu a 

padající větve ohrožují projíždějící cyklisty. Kořeny těchto stromů nadzvedávají asfaltový 

povrch cyklostezky. Obec jako náhradu vysadí u cyklostezky 10 jedlých kaštanů. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

f) Schvaluje návrh starosty na opravu vzduchotechniky v kuchyni restaurace „Na Rychtě“, 

ukládá starostovi vybrat dodavatele. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

 

 

 



 Jiří Prošek                                                                                           Dominik Chvojka 

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 2. 10. 2020 

Sejmuto:     17. 10. 2020      


