
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/11, konaného                

dne 19. listopadu 2013  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/11. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Petr Duchoslav 

a Jiří Prošek. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/10. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 10. 2013 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Návrh rozpočtu na rok 2014, který je vyrovnaný, na straně příjmů a výdajů 

3 373 000,-Kč. Ukládá starostovi obce zveřejnit tento návrh na úřední desce 

i v elektronické podobě 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočtové opatření č.9, vyúčtování voleb do PS ČR, na straně příjmů i 

výdajů ve výši 20 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 



na základě schváleného usnesení č. 2012/7/10/b, rozpočtové opatření č.10 

jako neinvestiční transfer obč. sdružením a to dotaci společenství vlastníků 

domu čp. 56 v Židovicích ve výši 111 528,-Kč, která bude poskytnuta na 

základě smlouvy o poskytnutí dotace.    

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o průběhu prací na projektu „Závlaha víceúčelového hřiště“ . 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Směrnici č. 1/2013, která stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20.11.2013. 

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

Usnesením č. 10 ZO:  

a) schvaluje zpracování žádosti o dotaci na stavbu cyklostezky Židovice 

z fondu SFDI na rok 2014 a pověřuje starostu výběrem dodavatele na 

zpracování této žádosti. 

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

b) Schvaluje zpracování žádosti o dotaci na zateplení, opravu střechy, 

výměnu oken a dveří budovy bývalé školy v Židovicích z Operačního 

programu Životního prostředí, oblast podpory 3.2 a pověřuje starostu 

výběrem dodavatele na zpracování této žádosti.    

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

c) Neschvaluje smlouvu s firmou Energie pod kontrolou, jednání o 

smlouvě bude znovu otevřeno po vyjasnění sporných bodů smlouvy  

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

d) Schvaluje, na základě příkazu  starosty obce k inventarizaci majetku 

ze dne 19.11.2013, inventarizační komisi ve složení Beránek Marek, 

Polláková Eva, Prošek Jiří.  

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

e) Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši  2 500,-Kč na  

vodovodní přípojku pro občany postižené povodní, pro: Novotný Petr a 

Radomíra, Židovice čp. 4. 



Hlasování: Pro: 4, proti: 3, zdržel se: 1 

f) Schvaluje nákup zametacího kartáče pro kvalitnější údržbu obce, 

hlavně v zimních měsících, jako příslušenství k zahradnímu traktoru 

Viking  

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

 

 

 

Petr Duchoslav Jiří Prošek 

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

 

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 21.11.2013,                          Sejmuto:       6.12.2013 

 

 

 

 


