
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/4, konaného dne 21. dubna 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/4. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a 

Dominika Chvojku. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/3 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 3. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2014, který byl zveřejněn i v elektronické podobě na úřední 

desce obce ve dnech 1. 4. – 20. 4. 2015 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočtové opatření č. 2 týkající se dotace SK Židovice a jiných drobných výdajů ve výši 

43 130,-Kč.   

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:  

Informaci místostarosty o nákladech na sběr směsného komunálního odpadu ve vazbě na 

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za sběr směsného komunálního odpadu. 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 



Výběr dodavatele na projekt mateřské školy v Židovicících ke stavebnímu povolení, včetně 

rozpočtu, kdy ze tří nabídek byl vybrán jako dodavatel Ing. Jaroslav Vrba, Dobrovského 4, 

412 01 Litoměřice, s nabídkou ve výši 85 000,-Kč bez DPH. Ukládá starostovy připravit návrh 

smlouvy o dílo a předložit ji na příštím zasedání ZO ke schválení 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na vystoupení ze svazku obcí Euroregion Labe, který obci nic nepřináší a  

ukládá starostovi zaslat výpověď. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Starostou předložený a zastupiteli doplněný program obnovy obce na roky 2015 – 2020. 

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

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Odstranění živých plotů před čp. 74 a čp. 80, z k tomuto účelu ze zvláště nevhodných dřevin 

vysazených na pozemku obce bez souhlasu ZO, které zhoršují rozhledové poměry při 

výjezdech ze sousedních nemovitostí a zvláště pak na křižovatce před OÚ při vyjíždění na 

hlavní silnici. Pokud ploty neodstraní vlastníci nemovitostí před kterými si je vysadili na 

základě dopisu OU do čtrnácti dnů po jejich obdržení, budou odstraněny pracovníky OU. 

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje:    

Mandátní smlouvu na bezproblémové a bezkonfliktní čerpání dodací na akci „Zateplení 

mateřské školky Židovice“ se závěrečným vyhodnocením projektu s Ing. Janem Broftem, 

bytem Černouček 84, 413 01 Roudnice n.L. v celkovém finančním objemu prací 25 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 13 ZO schvaluje:   

Mandátní smlouvu na bezproblémové a bezkonfliktní čerpání dodací na akci „Cyklostezka 

Židovice“ se závěrečným vyhodnocením projektu s Ing. Janem Broftem, bytem Černouček 84, 

413 01 Roudnice n.L. v celkovém finančním objemu prací 15 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 14 ZO: 



a) Schvaluje příkazní smlouvu spočívající ve výkonu technického dozoru na stavbě 

„Cyklostezka Židovice“ ve výši odměny příkazníka  22 000,-Kč bez DPH plus 21% DPH, 

celkem vč. DPH 26 862,-Kč 

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

b) Neschvaluje příspěvek firmě KOMPAKT spol. s.r.o. ve výši 5 000,-Kč bez DPH na 

pořízení osobního vozu pro centrum Matýsek, o.p.s., Roudnice nadLabem. 

Hlasování: Pro neschválení: 9, proti 0, zdržel se: 0 

c) Neschvaluje příspěvek 2 000,-Kč bez DPH na aktualizaci dat a prezentaci na serveru 

„živéobce.cz“. 

Hlasování: Pro neschválení: 9, pro: 0, proti: 0  

d) Neschvaluje  ústní žádost hostiského pana Josefa Rubeše o finanční úlevu na 

nájemném či energiích při provozování své živnosti a pronájmu restaurace. 

Hlasování: Pro neschválení: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

e) Bere na vědomí informaci starosty o možnostech oplocení u polozapuštěných 

kontejnerů a uložil zastupitelům do příštího zasedání ZO dodat vlastní návrhy 

oplocení s uvedením ceny plotového dílu o velikosti 2x1m. Vzhled této části oplocení 

by měl respektovat i budoucí výměnu celého oplocení kolem OÚ a kurtů.   

f) Bere na vědomí informaci zastupitelky Mgr. Simony Kršové o termínu konání „ Pálení 

čarodejnic“ 30.4.2015 od 18:00 

g) Bere na vědomí informaci zastupitelky Mgr. Simony Kršové o přípravách na „Vítání 

občánků“ 26.4.2015 od 15:00, kdy srdcervoucí uvítací řeč pronese pan místostarosta 

Marek Beránek.  

    Lukáš Krejný                                                                                              Dominik Chvojka  

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

 


