
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/04, konaného dne 22. dubna 2014  

 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/04. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Marka Beránka a Jiřího Proška. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/03. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 3. 2014 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Bere na vědomí informaci starosty o termínu květnového auditu a s tím spojenými 

povinnostmi předsedů výborů.    

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:  

Informaci starosty o potřebě malování v restauraci a zednických úpravách v kiosku. 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) Zapůjčení sportovního zařízení (hřiště, kabiny, kiosek) na sportovní hry firmě Aroma 

Židovice na pravděpodobný termín, pátek 6.6.2014, případná změna bude upřesněna 

v tomto týdnu. 

b) Zapůjčení kiosku na letní měsíce (červen, červenec, srpen, září) nájemci místní 

restaurace, na příležitostné sportovní akce, za podmínek dále stanovených ZO do 

20.5.2014 na zasedání ZO. 

c) Zapůjčení celého sportovního areálu, včetně kiosku, fotbalovému klubu SK Židovice 

v termínu 21.6.2014 na pořádání oslav 90. výročí založení klubu.   



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

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Schvaluje smlouvu č. OS201420004021 s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smluv a 

dodatků včetně příloh. 

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

b) Schvaluje finanční příspěvek na provoz pošty Partner Hrobce, kterou využívají občané 

obce ve výši do 1 000,- za měsíc. 

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

c) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o termínu pálení čarodejnic 30.4.2014 

d) Bere na vědomí připomínky občanů k návrhu územního plánu. 

 

 

 

Marek Beránek                                                                                                 Jiří Prošek 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

Zveřejněno: 24. 4. 2014                          Sejmuto:       10. 5. 2014 

 

 

 

 


