
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/10, konaného                

dne 22. října 2013  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/10. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Bohdan Nitsch 

a Marek Beránek. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/09. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 9. 2013 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.6.2018 mezi Obcí Židovice a SVS 

a.s. na pronájem vodního díla ve smlouvě označeného jako „Židovice – 

kanalizace na p.p.č. 398/1“, které je popsáno v příloze smlouvy č. 1, za 

účelem jeho provozování pro veřejnou potřebu za roční nájemné 1,-Kč bez 

DPH.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0     

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočtové opatření č.7, rozpočtový doklad č.8, vyplývající z úprav rozpočtu 

ve výši 163 000,- na straně příjmů i výdajů. 

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

 



Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 8, rozpočtový doklad č.9, vyplývající z přiznané dotace 

Krajským úřadem na akci „Závlaha víceúčelového hřiště“ ve výši 272 000,-Kč 

Hlasování: pro: 7, 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 bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny ČR 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Vydání kladného závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci 

„Sklad HACCP, Židovice čp. 84, k.ú. Židovice nad Labem, na parcele č. 

st.111 z hlediska ŽP – ochrany ovzduší. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 11 ZO:  

a) Bere na vědomí informaci zastupitele Beránka k posouzení nabídky 

obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou“. Z nabídky 

porovnané se stávající spotřebou energií u firmy ČEZ a RWE vyplývá 

roční úspora za energie cca 10 000,-Kč. Ukládá mu připravit do 

příštího zastupitelstva návrh smlouvy. 

b) Schvaluje na základě usnesení č. 2012/7/10/b, zaslání finančních 

prostředků  Společenství vlastníků pro dům čp.56 Židovice, na účet č. 

2109670664/2700 u Unicredit Bank. Výše finančních prostředků 

bude ponížená o aktuální dlužnou částku za byt manželů Fišarových. 

Ukládá starostovi tyto finanční prostředky poslat na výše zmíněný 

účet, po schválení souvisejícího rozpočtového opatření ZO, do 

30.11.2013. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Bere na vědomí návrh zastupitele Beránka na dočasné využití 

„kiosku“. Části jako skladu techniky pro údržbu a závlahu hřiště a 

zbylé části jako rychlé občerstvení, v letních měsících, pro sportovní 

veřejnost.  

 

 



 

Bohdan Nitsch Marek Beránek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

Zveřejněno: 24.10.2013,                          Sejmuto:       10.11.2013 

 

 

 

 


