
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/11, konaného dne 21. listopadu 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/11. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Bc. 

Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31.10.2016 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/10 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí : 

Návrh rozpočtu na rok 2017, který je vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 3 908 000,-

Kč a ukládá starostovi jeho zveřejnění na úředních deskách obce 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje : 

a) Žádost Bohdana Nitsche ze dne 18.11.2016 o poskytnutí návratné půjčky ve výši 21 000,-

Kč  s úrokem 1%. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

b) Smlouvu o půjčce ve výši 21 000,- Kč pro Boddana Nitsche ze dne 21.11.2016. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

c) Zaměstnat výše jmenovaného, na základě dohody o provedení práce, na zimní údržbu 

obce a obsluhu komunálních strojů. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 



Rozpočtové opatření č. 11 týkající se opravy čekárny, nákupu nábytku do restaurace „Na 

Rychtě“, příspěvku na hasiče a výše zmíněného úvěru. 

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

  

Usnesením č. 8  ZO schvaluje: 

Na základě předložené situace návrh úpravy chodníku a komunikace kolem parku s čekárnou 

u OÚ.  

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o udržitelném rozvoji území obce zpracovaném v rámci UAP ORP 

Roudnice nad Labem.    

Usnesením č. 10 ZO: 

a)   Schvaluje setrvání obce ve svazku obcí Podřipska. 

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

b) Schvaluje odměnu pro Ivanu Vokálkovou ve výši 2 000,-Kč za pomoc při všech kulturních 

akcích. 

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

c) Bere na vědomí plán vánočních kulturních akcí s pevnými termíny: 

 Mikulášská nadílka 3.12. od 16:00 na sále restaurace „Na Rychtě“ 

 Vánoční zpívání u mateřské školky 17.12. od 17:00 

 

 Jiřina Vítová Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 23.11.2016                                  sejmuto: 10.12.2016  


