
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/9, konaného dne 22. 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. 2015/9. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Jiřinu 

Vítovou 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/8/2 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Na základě usnesení č. 2015/4/8 schvaluje smlouvu o dílo na průzkumné a přípravné práce 

pro následné zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy čp.66, Židovice pro 

obnovení mateřské školky s Ing. Jaroslavem Vrbou.     

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

povodňovou komisi jmenovanou starostou obce ve složení:  

Ing. Miloslav Krejný  předseda PK                     

Marek Beránek  tajemník PK           

Mgr. Simona Kršová   zapisovatel              

Jiří Prošek   člen pro evakuaci a veřejný pořádek                 

Lukáš Krejný   člen pro organizaci a techniku                                                                                                     

Bohdan Nitsch  člen pro techniku a veřejný pořádek  

Ukládá starostovi dopracovat do příštího zasedání ZO předložený povodňový plán včetně 

příloh a projednání s vodoprávním úřadem Městského úřadu Roudnice nad Labem  



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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Starostou jmenované členy krizového štábu: 

starosta                 předseda             Ing. Miloslav Krejný 

místostarosta          tajemník                                         Marek Beránek 

zastupitel                  člen pro evakuaci                          Bohdan Nitsch 

zastupitel                  organizuje hlídkovou službu a zabezpečení  budov   Jiří Prošek 

zastupitel                  člen, zapisovatel       Mgr. Simona Kršová 

zastupitel                  člen pro dokumentaci - zapisovatel       Dominik Chvojka 

zastupitel                   člen pro zdravotní a soc. hygienu     Jiřina Vítová 

zastupitel                   člen pro veřejný pořádek       Lukáš Krejný 

zastupitel                   člen pro ekonomiku        Bc. Miroslav Bureš 

 

Ukládá starostovi obce projednat předložený krizový plán obce s pracovníkem krizového štábu Města 

Roudnice nad Labem Romanem Příhodou a předložit ke schválení na příštím zasedání ZO. 

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Kupní smlouvu na dodávku energií (elektřiny a plynu) s firmou ČEZ prodej, s.r.o. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 5 týkající se příjmů a výdajů na cyklostezku a výdajů na projekt 

budoucí školky. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Schvaluje nákup Radlice na šíře 190 cm k MK 27 na zimní úklid sněhu. 

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

 Bohdan Nitsch                                                                                             Jiřina Vítová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 24.9.2015                                  sejmuto: 10.10.2015  


