
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2012/01, konaného                

dne 17. ledna 2012  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2012/01. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Bohdana 

Nitsche a Marka Beránka. 

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

Usnesením č. 3 ZO vzali na vědomí: 

a) zprávu starosty o některých organizačních opatřeních  OÚ a ukládá 

místostarostovi vyvěšení usnesení na obě úřední desky obce do 7 dnů 

od konání zastupitelstva 

b) zprávu starosty o vznikajících ministerských registrech a agendách a 

ukládá místostarostovi nastudování problematiky a budoucí vedení 

příslušných agend   

Usnesením č. 4 ZO vzali na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení 2011/12. 

Usnesením č. 5 ZO vzali na vědomí: 

zprávu o hospodaření obce s tím, že výsledná čísla za rok 2011 budou známa 

a předložena na únorovém zasedání  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

a) financování projekčních prací na vyřešení havarijního stavu jednotné 

kanalizace a kanalizace mezi čp.55 a 56 s částečným vyřešením 

odkanalizování balastních vod od „Palírny“ v Židovicích                                            

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



 

b) vyřazení ČOV Židovice z iventury za rok 2011. ČOV dle kontroly LV 

není v majetku obce a je naopak v majetku Aromy Praha, a.s.   

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o připravených a připravovaných investičních akcích s tím, 

že akce budou spolufinancovány až po získání dotací a hlavní prioritou bude 

kanalizace. 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

nákup a instalaci dopravních zrcadel na obou výjezdech od Aromy (čp. 55, 

56 a 64). 

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

informaci starosty o stavu žádostí souvisejících s prodejem bytů v čp. 56 a 

přilehlých zahrádek v Židovicích s tím, že k prodeji zahrádek může dojít až 

po vyřešení trasy nové kanalizace. 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

a) informaci starosty o žádosti na odkoupení části parcely č. 74/1, která 

je ve vlastnictví obce, manžely Kačenkovými a ukládá stavební komisi 

zjistit skutečné užívání parcely i sousedními vlastníky. Skutečný stav 

bude nutno zaměřit a vyhotovit geometrický plán. Pak bude vyvěšen 

záměr prodeje dle GP. 

b) informaci Mgr. Simony Kršové o termínech kulturních akcí a to 

dětského karnevalu v termínu  24.2.2012 a Josefské zábavy 

24.3.2012. 

c) schvaluje odměnu členkám kulturní komise ve výši 2 x 1 000,-Kč. 

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

 

Ověřovatelé: Marek Beránek Bohdan Nitsch 

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

  

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 



    

  

 

 


