
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/05, konaného                

dne 18. června 2013  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/06. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a 

Marka Beránka. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/05. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 5. 2013 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

a) Zprávu místostarosty o průběhu povodně, která kulminovala 5.6.2013.   

Povodňová komise jmenovaná starostou obce ve složení Ing. Miloslav 

Krejný, Jiří Prošek, Pavel Kučera a Bc. Miroslav Bureš koordinovala 

práce při ochraně zdraví a majetku občanů ohrožených povodní a 

následný popovodňový úklid zaplavené části obce.  Významnou 

bezúplatnou pomoc při evakuaci občanů a likvidaci následných škod 

poskytla firma Bureš-sdružení a firma GRV engineering, s.r.o. 

zapůjčením bagru, z občanů pak Jaroslav Toni. Všem, kteří nezištně 

pomáhali ohroženým spoluobčanům místostarosta poděkoval. ZO 

ukládá místostarostovi do příštího zastupitelstva předložit povodňový 

deník s plány případné evakuace občanů při prognózovaných rozlivech 

povodňové vlny. 



b) Informaci starosty s doplněním o některé problémy při povodních a 

potřebě finančních prostředků na prvotní náklady a následné škody po 

povodni.                        

Usnesením č. 5 ZO schvaluje:  

Rozpočtové opatření č. 6 dodatečně zahrnující do rozpočtu finanční 

prostředky ve výši 15 000,-Kč na krizové situace. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Objem vlastních prostředků ve výši 64 000,-Kč na spolufinancování akce 

„Závlaha víceúčelového hřiště“ na kterou byla obci přiznána dotace ve výši 

192 000,-Kč s případnou úhradou vícenákladů vzniklých možnou potřebou 

prohloubení vrtu. 

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

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Schvaluje rozpočtové opatření č. 5, pololetní úpravy rozpočtu, 

skládající se z nákladů na údržbu obce, projektových prací na 

cyklostezce a budovách v majetku obce 

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

b) Schvaluje zprovoznění povodňové buňky pro potřeby krizových situací 

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

c) Schvaluje pokračování projektových prací na budově školy a opravu 

střechy s minimálními náklady tak, aby do budovy nezatékalo. 

Dokončení 1. etapy projektových prací (pasport budovy a energetický 

audit) vytvoří podmínky pro získání dotace na generální opravu celé 

budovy. 

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

Ověřovatelé: Jiří Prošek Marek Beránek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

Zveřejněno: 20.6.2013,                          Sejmuto:       6.7.2013 



 

 

 

 


