
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/11, konaného dne 23. listopadu 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/11. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Mgr. Simonu Kršovou a 

Jiřinu Vítovou 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/10 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 10. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 7 týkající se VPP a drobných úprav rozpočtu v celkové výši 66 000,-Kč. 

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

Usnesením č. 6  ZO schvaluje: 

Návrh rozpočtu 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: 

Návrh obecně závazné 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   

Usnesením č. 8 ZO: 



a) Schvaluje návrh smlouvy s firmou Lukáš Krejný, se sídlem Židovice 5, která provozuje 

malou kompostárnu do 150 t, na uložení a zpracování obecního biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, kam bude tento odpad svážen obecním 

automobilem s kontejnerovou nástavbou. Cena je stanovena na 200, -Kč bez DPH za 

1 tunu. Nedílnou součástí této smlouvy je základní popis odpadu 

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

b) Schvaluje s platností od 1.12.2015 nové platové zařazení účetní Radky Luxové dle 

vládního nařízení č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, která svým vzděláním a délkou praxe splňuje zařazení do 12. 

Platové třídy, platový stupeň 8, s výší platu, která bude uvedena v platovém výměru. 

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

c) Bere na vědomí informaci Mgr. Simony Kršové o pořádání dětské mikulášské zábavy 

dne 5. 12.2015 od 16:00 na sále obecního domu v Židovicích. 

d) Bere na vědomí informaci starosty o termínu a průběhu vánočního zpívání pod 

rozsvíceným stromečkem v areálu školky v Židovicích v termínu 20.12.2015 od 17:00  

 

 

Mgr. Simona Kršová                                                                                       Jiřina Vítová 

 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

zveřejněno: 26.11.2015                                  sejmuto: 11.12.2015  


