
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/02, konaného                

dne 19. února 2013  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/02. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a 

Bc Miroslav Bureš. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/01. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce za únor 2013 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o nutnosti přípravy požárního řádu obce v podobě obecně 

závazné vyhlášky a pověřuje jeho přípravou Marka Beránka a starostu obce 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočtovaný finanční příspěvek na činnost SK Židovice ve výši 40 000,-Kč 

na rok 2013.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o rozeslání sdělení o nezaplacení poplatku za odpady 

neplatičům.  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 



Žádost obce o dotaci z Programu na obnovu venkova Krajského úřadu 

Ústeckého kraje na závlahu sportoviště (dětského a fotbalového hřiště) ve 

výši 320 000,-Kč s vlastním podílem 80 000,-Kč (25 %).  

Závlahový systém bude složen: 

1. Z vodovodního vrtu s vystrojením, rozvody vody, elektřiny a ovládací 

jednotkou. 

2. Technologií sestávající z malého pásového zavlažovače a zahradního 

traktoru na manipulaci s hadicemi a údržbu obou hřišť. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Žádost obce o dotaci z Programu na obnovu venkova MMR na parkové 

úpravy a novou čekárnu v centru obce ve výši 445 000,-Kč s možným 

vlastním podílem 133 500,-Kč (30 %). Předpoklad je, že vysoutěžená cena 

bude podstatně nižší.   

 Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO: 

a) schvaluje rozpočtová opatření č. 1, týkající se příspěvku na výkon 

státní zprávy ve výši 66 100,-Kč a  rozpočtové opatření č. 2 na dotace 

ÚP na VPP ve výši 72 000,-Kč.  

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

b) Schvaluje finanční částku pro Marka Beránka za vedení odpadového 

hospodářství ve výši 5 000,-Kč čistého. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Ověřovatelé: Jiří Prošek Bc. Miroslav Bureš 

¨ 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na 

Obecním úřadě v Židovicích do 19. března 2013 

Vyvěšeno: 25.2.2013, sejmuto: 15.3.2013 



 

 

 

 


