
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/01,  

konaného dne 21. ledna 2014  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/01. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Bohdan Nitsch 

a Marek Beránek. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/12. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 12. 2013 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo na dobu neurčitou mezi Obecním úřadem a Lukášem 

Krejným na údržbu obce zvláště v zimním období a odvoz bioodpadu na 

SONO kompostárnu s jeho naložením.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Na žádost vlastníků prořez javoru na severní straně domu čp. 6 v Židovicích . 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 



Uzavření smlouvy na zavedení infokanálu se společností KONZULTA Brno, 

a.s. na informování občanů pomocí SMS zpráv. 

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

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Bere na vědomí zprávu starosty o stavu žádostí o dotace na zateplení 

školy a stavbu cyklostezky. 

b) Schvaluje podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství se 

stavbou nové čekárny z fondů na obnovu venkova MMR a Ústeckého 

kraje s požadovaným vlastním finančním podílem.  

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

Usnesením č. 9 ZO:  

a) Bere na vědomí informaci starosty o možnosti dotovaného místa 

administrativní pracovnice do 30 let z operačního programu „ lidské 

zdroje a zaměstnanost“ administrovaného MPSV na dobu jednoho roku 

s dotací 15 000,-/měsíčně. 

b) Bere na vědomí návrh zastupitele Beránka na zakoupení stolu na 

stolní tenis s tím, že bude vypracován provozní řád pro hrající si 

veřejnost v obecních prostorách. 

c) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o pořádání josefovské zábavy 

v termínu 22.3.2014, dětského karnevalu a dubnového vítání 

občánků.      

 

Bohdan Nitsch                                             Marek Beránek 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

Zveřejněno: 23. 1. 2013,                          Sejmuto:       10. 2. 2014 

 

 



 

 


