
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/07, konaného                

dne 23. července 2013  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/07. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Mgr. Simonu 

Kršovou a Bohdana Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/06. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 6. 2013 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Návrh zadání územního plánu Židovice, který byl zveřejněn na úřední desce 

Obce Židovice, i v elektronické podobě, spolu s veřejnou vyhláškou 

Městského úřadu Roudnice nad Labem, o vystavení „Návrhu zadání 

územního plánu Židovice“, ve dnech 7.5.2013-6.6.2013. 

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

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:  

informaci starosty o projekční připravenosti investičních akcí s jejich 

finanční náročností. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 



Informaci starosty o rozpočtovém výhledu do roku 2015, který nezohledňuje 

financování připravených investičních akcí, závisejících na přidělených 

dotacích. 

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Bere na vědomí nabídku firmy Bureš-sdružení na opravu některých 

závad vyplynuvších z provedené revize na elektrických zařízeních a 

ukládá stavební komisi do příštího zastupitelstva posoudit nabídku a 

stanovit priority oprav.  

b) Bere na vědomí informaci starosty o blížícím se auditu v termínu 

19.9.2013 a jeho připomínku povinností předsedům výborů 

v souvislosti s ním. 

c) Schvaluje soukromou akci Meva a.s, která se bude konat 6.9.2013 

v prostorách celého sportovního areálu včetně restaurace a kiosku 

s uzavřením restaurace pro veřejnost. 

Hlasování: pro: 7, proti: 1, zdržel se 0 

d) Bere na vědomí pořádání fotbalového turnaje SK Židovice v termínu 

3.8.2013 

e) Bere na vědomí připomínky zastupitelů a občanu k fungování 

restaurace a pověřuje komisi OÚ ve složení Mgr. Simona Kršová, Petr 

Duchoslav a Bohdan Nitsch kontrolou restaurace po dohodě 

s nájemcem. 

 

 

 

Ověřovatelé:  

Mgr. Simona Kršová Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

………………………………………. 

Zveřejněno: 25.7.2013,                          Sejmuto:       12.8.2013 

 

 



 

 


