
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/03, konaného dne 18. března 2014  

 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/02. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Lukáš Krejný a Bohdan Nitsch. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/02. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 28. 2. 2014 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 1 ve výši 139 100,-Kč týkající se příspěvku KÚ na činnost OÚ a dotace 

ÚP  na pracovníky VPP    

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0     

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:  

Informaci starosty o problémech s požárním řádem obce a smlouvou o spolupráci mezi 

obcemi při zabezpečování požární ochrany v obci Židovice. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o návrhu územního plánu obce, termínech vystavení k uplatnění 

připomínek a společném jednání o návrhu ÚP.  

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 



Informaci starosty o průběhu podaných žádostí o dotace na školu, cyklostezku a park včetně 

dalších potřebných náležitostí pro zrealizování akcí. 

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o ústních stížnostech občanů na chování spoluobčanů a jeho apel na 

zastupitele jít příkladem. 

Usnesením č. 10 ZO:  

a) Bere na vědomí žádost či prosbu spoluobčanů o zřízení další autobusové zastávky 

v Židovicích „ U Aromy“.  

b) Schvaluje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do evropského 

parlamentu navržený starostou obce v počtu 4 členů. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

c) Bere na vědomí informaci zastupitele Marka Beránka o průběhu plateb za komunální 

odpad za rok 2013 a ukládá mu obeslat dlužníky upomínkami. 

 

Lukáš Krejný                                                                                                  Bohdan Nitsch 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

Zveřejněno: 20. 3. 2014                          Sejmuto:       10. 4. 2014 

 

 

 

 


