
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/09, konaného dne 23. září 2014  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/09. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu  Marka Beránka a 

Bc. Miroslava Bureše. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/08. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2014. 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o výsledku přezkumu hospodaření (audit) za měsíce 1 – 6/2014, kdy nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Starostou vypracovaný spisový a skartační řád obce, který nabude platnosti po schválení SOA 

Litoměřice, kam byl zaslán.  

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 3, týkající se drobných úprav rozpočtu (volby, Vpp, údržba obce atp.)  

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o blížících se komunálních volbách. Schůze Okrskové volební komise ve 

složení Bc. Marta Burešové, Jitky Krejné, Jaroslavy Suchomelové, Ladislava Stuchlého 



zapisovatelky Zuzany Landkammerové se konala 18.9.2014, předsedkyní byla vylosována 

paní Bc. Marta Burešová. Na základě žádosti do registru obyvatel jsme obdržely seznam 

voličů. Voličů v obci je 299.   

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Schvaluje návrh starosty na přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad ještě 

v tomto týdnu. 

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

b) Schvaluje nabídku firmy MEVA, s.r.o. na bezplatnou dodávku polozapuštěných 

kontejnerů na tříděný odpad s tím, že na víku kontejnerů, shora, bude uzavíratelný 

otvor pro vhození větších plastových předmětů. Kontejnery budou umístěny před 

OÚ, v místě stávajících, mobilních plastových kontejnerů, kdy jejich přední strana 

bude lícovat se stávajícím oplocením. Přední betonová část bude obložena fasádními 

páskami v barvě lícových cihel. Prostor mezi čelem kontejneru a stávajícím asfaltem 

bude doplněn zámkovou dlažbou. 

Hlasování: Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 2    

c) Bere na vědomí informaci starosty o problémech s pozemkem č. 127/1, před 

řadovými domky v Židovicích, kde vede obecní kanalizace. Na části tohoto pozemku 

je vydáno stavební povolení na novou splaškovou kanalizaci, která je součástí 

projektu na odkanalizování části obce, jako náhrada za stávající jednotnou kanalizaci. 

Obec s velkou pravděpodobností bude muset část výše uvedeného pozemku 

vykoupit.  

Dalším problémem jsou vzrostlé, mnohdy špatně udržované, živé ploty zhoršující 

rozhledové poměry při výjezdech automobilů od rodinných domů a vedlejší 

komunikace od OÚ.   

Tyto problémy včetně špatného stavu rodinných domů po levé straně, na příjezdu od 

Roudnice nad Labem, hlavní komunikace, navrhuje starosta řešit až po nových 

komunálních volbách.    

 

Marek Beránek                                                                                           Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

Zveřejněno: 25.9.2014                sejmuto: 10.10.2014 



 


