
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/10, konaného dne 20. září 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/10. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a Jiřího 

Proška 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/9 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 9. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 6 týkající se „Svozu bioodpadu v obci Židovice“ a drobných úprav 

rozpočtu v celkové výši 2 609 002,-Kč. 

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

Usnesením č. 6  ZO schvaluje: 

Smlouvu č. 15233554 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí na „Svoz 

bioodpadu v obci Židovice“ v rámci Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 

2 280 038,45 Kč a použití vlastních prostředků z rozpočtu obce ve výši 253 338,-Kč.  

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Nabídku vydavatelství „MAPA“ na tvorbu obecního zpravodaje s cenovou nabídkou.   

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Návrh smlouvy s cenovou nabídkou firmy BEC odpady s.r.o. na svoz tříděného odpadu 



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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje:  

Snížení nájmu za pronájem hospody pro nájemce Josefa Rubeše o 999,- Kč, které je 

podmíněno úhradou všech energií v době splatnosti s účinností od 1.11.2015. Opatření bude 

vyhodnoceno na lednovém zasedání ZO. Ukládá starostovi vypracování dodatku k nájemní 

smlouvě.  

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí:  

Informaci starosty o stavu povodňového plánu obce, který byl odeslán ke schválení na 

vodoprávní úřad Města Roudnice nad Labem. 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Krizový plán obce, který byl odsouhlasen pracovníkem krizového štábu ORP města Roudnice 

nad Labem Romanem Příhodou   

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

Usnesením č. 12: 

a) Schvaluje vnitřní směrnice 1 – 8/2015 týkající chodu Obecního úřadu 

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

b) Bere na vědomí dispoziční řešení, navržené Ing. Vrbou, projektované školky 

v Židovicích. Případné připomínky sdělí zastupitelé starostovi do konce října 

c) Schvaluje inventarizační komisi ve složení Bc. Miroslav Bureš, Dominik Chvojka, 

Marek Beránek a Radka Luxová 

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

d) Schvaluje změnu úředních hodin Obecního úřadu s účinností od 1.11.2015  

     pondělí  8.00 - 17:00    

     úterý      8:00 - 14:00    

     středa    8:00 - 19:00    

     čtvrtek   8:00 - 14:00 

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

e) Bere na vědomí výsledky dílčího auditu za měsíce 1 – 6/2015 s drobnými nedostatky 

plnění rozpočtu 2015 

f) Bere na vědomí informaci  Mgr. Kršové o průběhu posvícenské zábavy v Židovicích 



 

Lukáš Krejný                                                                                                    Jiří Prošek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 22.10.2015                                  sejmuto: 10.11.2015  


