USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/8, konaného
dne 21. srpna 2012

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje :
Program jednání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/8
Hlasován í : Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 2 ZO schvaluje :
Zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a jako ověřovatele zápisu Marka Beránka a Jiřího
Proška.
Hlasování : Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 3 ZO vzali na vědomí :
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2012/7.

Usnesením č. 4 ZO vzali na vědomí :
Zprávu starosty o hospodaření obce za 07/2012

Usnesením č. 5 ZO schvaluje :
Volební komisi pro volby do zastupitelstva Krajského úřadu ve složení Bc. Miroslav Bureš,
Mgr. Simona Kršová, Petr Duchoslav, Bohdan Nitsch a Eva Polláková.
Hlasování : Pro 9, Proti 0 Zdržel se 0

Usnesením č. 6 ZO schvaluje :
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Cenu 30,-Kč za m² při prodeji částí parcely č. 74/1 v k.ú. Židovice nad Labem dle
geometrického plánu č. 194-38/2012 a záměru na prodej této parcely ze dne 18.7.2012.
Sepsáním návrhů KS a jejich podpisem pověřuje starostu obce.
HlasovánÍ : Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 7 ZO schvaluje :
Starostu obce Ing. Miloslava Krejného jako delegáta v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,
písm. f, zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti, a.s. konané v období od 1.9.2012 do 31.10.2014.
Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.
Hlasování : Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 8 ZO schvaluje:
Výběr dodavatele na zhotovení územního plánu Ing. Petra Laubeho dle nabídky ze dne
17.8.2012 s nabídnutou cenou ve výši 340 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesením č. 9 ZO:
a) Schvaluje objem vlastních prostředků, vzhledem k výběru dodavatele a nabídnuté
ceně, ve výši 170 000,-Kč na zhotovení územního plánu.
Hlasování : Pro 9, Proti 0 Zdržel se 0
b) Schvaluje koupi parcely č. 45/2 potřebné pro stavbu splaškové kanalizace a pověřuje
starostu obce sepsáním kupní smlouvy a jejím podpisem s cenou do max. výše
20 000,-Kč
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) Schvaluje rozhodnutí zastupitelstva neposkytnout bezúročnou půjčku Josefu Rubešovi
a Soně Žákové ve výši 80 000,-Kč na úpravy pronajatého bytu v čp. 78
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
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d) Bere na vědomí :

1. Zprávu starosty o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 9.8.2012 za 1.
pololetí 2012 s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2.

Informaci starosty obce o možnosti zasklení otvoru autobusové čekárny
plastovým oknem dle nabídky č. 114780 s cenou 17 228,-Kč a navrhuje postavit
čekárnu novou.

3. Informaci starosty o stavu kanalizace v Aromě – kanalizace je nefunkční, stávající
jímky se musí vyvážet. Je podána žádost o územní rozhodnutí na kanalizaci novou
dle projektu Ing. Jiřího Zapletala.
4. Informaci starosty o nutných investicích do obecního majetku a ukládá starostovi,
předsedovi FV a předsedovi SK připravit hrubý odhad finančních prostředků
v horizontu 2 let do nutných i plánovaných investic na příštího zasedání
zastupitelstva včetně návrhu řešení.
5. Informaci starosty průběhu prodeje bytů v čp.56. Byty č. 5 a 2 jsou prodány a
zaplaceny, smlouvy na prodej zbývajících bytů budou podepsány do cca 14 dnů.

Ověřovatelé : Petr Duchoslav

Miroslav Bureš

…………………………………..

………………………………………….

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

……………………………………………
Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na obecním úřadě
v Židovicích do 18. září 2012.

Vyvěšeno dne : 23.8.2012
Sejmuto dne : 7.9.2012
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