USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/5, konaného dne 19. května 2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání:
Usnesením č. 1 ZO schvaluje:
Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/4.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 2 ZO schvaluje:
Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a
Bohdana Nitsche.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí:
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/4
Hlasování: Pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0
Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 4. 2015.
Hlasování: Pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0
Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
a) Návrh vyhodnocení připomínek podaných k návrhu územního plánu uvedených
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a obsahuje 6 podaných
připomínek v rámci společného jednání o návrhu územního plánu.
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
b) Zastupitelstvo obce Židovice si samostatně ověřilo, že návrh územního plánu není
v rozporu s:
I. Politikou územního rozvoje (aktualizací č. 1 schválenou vládou 15.4.2015)
II. Zásadami rozvoje Ústeckého kraje
III. Stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
Zastupitelstvo Obce Židovice vydává Územní plán Židovice formou opatření obecné
povahy.

Hlasování: Pro vydání: 9, zdržel se: 0, proti: 0
Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:
Nabídku firmy Gabriel, s.r.o. na zpracování projektu na dětskou zahradu kolem budoucí
školky a doporučilo projekt zpracovávat s projektem na školku, aby se předešlo některým
budoucím požadavkům na potřeby dětí.
Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:
Nabídku MVDr. Moniky Lovecké na veterinární ošetření domácích zvířat v místě bydliště
občanů.
Usnesením č. 8 ZO schvaluje:
Písemné oznámení na chování pana Jana Kohutka, nar. 12.7.1982, s trvalým pobytem
Židovice čp. 78, Policii ČR. Výše jmenovaný, na základě stížnosti občanů, při setkání na
veřejnosti, je verbálně hrubě napadá a vyhrožuje zabitím. Nedílnou přílohou tohoto
usnesení je písemná stížnost občana.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 9 ZO:
a)

Bere na vědomí informaci místostarosty o neplatičích za psy. Zjištění majitelé budou
obesláni dopisem a vyzváni k zaplacení s doložením povinného očkování dle
veterinárního zákona
b) Bere na vědomí Informaci Mgr. Simony Kršové o přípravách na dětský den, který se
uskuteční 6.6.2015 , hasiči Polepy – úkol pro starostu, psi cvičení – úkol pro
místostarostu.

Jiří Prošek

Bohdan Nitsch
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……………………………

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

