USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/10, konaného
dne 16. října 2012

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje :
Program jednání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/10
Hlasován í : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 2 ZO schvaluje :
Zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a jako ověřovatele zápisu Marek Beránek a Bohdan Nitsch.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesením č. 3 ZO vzali na vědomí :
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2012/9.

Usnesením č. 4 ZO vzali na vědomí :
Zprávu starosty o hospodaření obce za 09/2012

Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů provozu Základní školy Libotenice za děti, které nemají
trvalé bydliště v obci Libotenice ve výši 6 600,-Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesením č. 6 ZO schvaluje:
Návrh starosty na povinné čipování psů v obci s tím, že se poplatek ze psů nemění a zůstává
v platnosti vyhláška č. 1/2010. Pověřuje zastupitele Marka Beránka vypracováním návrhu OZV do
příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:
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Zprávu starosty o zahuštění obecní rozhlasové sítě a nabídnuté ceně firmy TECHNICOM, s.r.o. s tím,
že pověřuje Bc. Bureše zajištěním dalších dvou nabídek.
Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí:
Zprávu předsedy volební komice Bc. Miroslava Bureše o výsledku voleb do zastupitelstva Ústeckého
kraje a 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Usnesením č. 9 ZO:
a) Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 1/2012
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
b) Schvaluje návrh starosty na nákup tištěných obecních vlajek a smaltovaných obecních znaků dle
nabídky firmy Alerion, s.r.o.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
c) Bere na vědomí :
Zprávu starosty o rekonstrukci stodoly čp. 1 dle projektu ing. Zapletala. Vzhledem k tomu, že
z projektu není zřejmé jak bude stodola po rekonstrukci vypadat, nově projektovaná střecha
má podstatně menší sklon než střecha sousední stodoly, ukládá starostovi, aby požádal
investora o doplnění projektu o vizualizaci.
d) Bere na vědomí:
Zprávu starosty o činnosti MAS Podřipsko
Ověřovatelé : Marek Beránek

Bohdan Nitsch

…………………………………..

………………………………………….

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

……………………………………………
Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na obecním úřadě
v Židovicích do 20. listopadu 2012.

Vyvěšeno na úřední desce dne : 18.10.2012
Sejmuto z úřední desky dne :
2.11.2012
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