
 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2012/3, konaného 
dne 13. března 2012 

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje : 
 
program jednání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/3. 
 
Hlasování :  Pro 9, Proti 0,  Zdržel se 0 
 

Usnesením č. 2 ZO schvaluje : 
 
Zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele  zápisu pana Marka Beránka a Mgr. 
Simonu Kršovou. 
 
Hlasování :  Pro 9,  Proti 0, Zdržel se  0 
 

Usnesením č. 3 bere na vědomí : 
 
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2012/2 a 2012/21. 
 

Usnesením č. 4 bere na vědomí : 
 
Zprávu o hospodaření obce s tím, že doložené výsledky budou oznámeny na příštím 
zastupitelstvu. 
 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 
 

a) vyřazení žádosti o pronájem pohostinství pana Jirouta z výběrového řízení z důvodu 
nekompletnosti dokladů přiložených k žádosti požadovaných ve vyhlášeném záměru 
na pronájem pohostinství. Chyběl výpis z živnostenského rejstříku a výše jmenovaný 
nebyl na zasedání zastupitelstva přítomen. 
 

              Hlasování :  Pro 9,  Proti 0, Zdržel se 0 
 

b) Na základě žádosti, pronájem pohostinství popsaného ve vyhlášeném záměru, panu 
Josefu Rubešovi. Pověřuje starostu obce podepsáním nájemní smlouvy. 

 
 Hlasování :  Pro 9,  Proti 0,  Zdržel se 0 
 

 



Usnesením č. 6 ZO schvaluje : 
 
Výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace na vyřešení havarijního stavu 
kanalizace v Židovicích. Byl vybrán Ing. Jiřího Zapletal s nejnižší cenovou nabídkou 396.000,- 
Kč ze čtyř uchazečů. 
 
Hlasování :  Pro 9, Proti 0,  Zdržel ses 0 
 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje : 
 
Bezúplatný pronájem cesty p.č. 290/3 v k.ú. Židovice nad Labem dle vyhlášeného záměru MS 
Libotenice – Hrobce. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu obce. 
 
Hlasování :   Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0 
 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje : 
 

a) Na základě žádostí nájemníků schvaluje prodej bytů č. 1, 3, 4 a 5 v čp. 56 se 
společnými prostorami a stavební parcelou č. st.82/3 , vše blíže specifikované v 
prohlášení vlastníka dle vyhlášeného záměru na prodej těchto bytů. 
Pověřuje starostu obce projednáním úhrady  a podpisem kupních smluv. 
 
Hlasování :  Pro 9,  Proti 0,  Zdržel se 0 
 

b) Objednání  velkoobjemového kontejneru na objemný odpad . 
Hlasování :  Pro 9,  Proti 0,  Zdržel se 0 

 
 
 
 
Ověřovatelé :  Mgr. Simona Kršová                                        Marek Beránek 
 
 
                   …………………………………..                                       ……………………………………… 
 
 
                             Ing. Miloslav Krejný, starosta obce……………………………….. 
 
 
 
 
 

Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na obecním úřadě 
v Židovicích do 17. Dubna 2012 

 
 


