
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/10, konaného dne 24. října 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/10. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

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

Bohdana Nitsche  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 9. 2016 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/9 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 10 týkající se voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje a pojistné 

události poškozených dveří na sál restaurace. 

Hlasování: pro: 7, proti 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o postupu prací na rekonstrukci autobusové čekárny. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o stavu náhrady za záchranné práce obecní lípy poškozené požárem 

založeným Jiřím Minaříkem při večerním grilování.  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Na základě žádosti pronájem restaurace „Na Rychtě“, popsané ve vyhlášeném záměru ze dne 

18. 7. 2016, Lucii Kozákové. Pověřuje starostu obce podepsáním předložené nájemní 

smlouvy.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   



Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o trvajících problémech se zaměstnáváním VPP od 1. 12. 2016. Stávající 

pracovníci, starší 50-ti let, mohou být opět zaměstnáni až po třech měsících odpočinku na 

Úřadu práce. Mají je vystřídat dlouhodobě registrovaní a mnohdy nezaměstnatelní občané 

vedení v evidenci Úřadu práce. Problém bude definitivně vyřešen při příštím zasedání ZO.    

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o zájezdu - exkurzi do pivovaru Velkopopovický kozel.   

Usnesením č. 11 ZO: 

a)   Schvaluje směrnici č. 1/2016 týkající se inventarizace majetku v roce 2016 a směrnici  

č. 2/2016 týkající se cestovních náhrad zaměstnanců OÚ. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Schvaluje výkup pozemku za cenu do 20,-Kč za 1 m² pod obecním chodníkem na 

parcelách č. 232/9 a 232/22 ve vlastnictví Nadi Petrů. Jedná se o pozemek o výměře cca 

100 m². Pověřuje starostu sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí s návrhem kupní 

smlouvy, která bude podepsána po rekonstrukci chodníku dle přiloženého 

geometrického plánu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Neschvaluje návrh smlouvy s T-Technology s.r.o. na roční revize jimi montovaných 

zařízení. Roční revize nejsou ze zákona povinné. 

Hlasování: Pro neschválení: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

 

 Mgr. Simona Kršová Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 26.10.2016                                  sejmuto: 11.11.2016  


