
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/12, konaného dne 14. prosince 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/12. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiří Prošek a Bohdan Nitsch 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/11 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 11. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 8 týkající se závěrečných úprav rozpočtu. 

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

Usnesením č. 6  ZO schvaluje: 

rozpočet na rok 2016, který je vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 3 904 000,-Kč 

s tím, že na straně výdajů je počítáno i s vlastním podílem na financování nové školky 

v případě získání dotace. Ukládá starostovi jeho zveřejnění na úřední desce i v elektronické 

podobě. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) Obecně závaznou vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Židovice č. 1/2015.  

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

 



b) Obecně závaznou vyhlášku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Židovice č. 2/2015. 
  

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

 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Darovací smlouvu č. 60/2015 mezi Sdružení obcí pro nakládání s odpady, jako dárcem a Obcí 

Židovice jako obdarovaným na dar ve výši 7 713,-Kč, který bude využit pro účely nakládání 

s odpady. 

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Schvaluje smlouvu o uložení a úhradě biologicky rozložitelného komunálního odpadu na 

kompostárnu Židovice ze dne 1.12.2015 s Lukášem Krejným, Pštrosí farma Židovice. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 

     

 

 

Jiří Prošek                                                                                                     Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

zveřejněno: 16.12.2015                                  sejmuto: 5.1.2016  


