
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/6, konaného dne 20. června 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/6. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Jiřího 

Proška 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/5 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření Obce Židovice k 31.5.2016. 

Usnesením č. 5  ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č.6 týkající se projektových prací na chodník střed a Aroma. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2015, který byl zveřejněn i v elektronické podobě na úřední 

desce obce ve dnech 25.5. – 19.6. 2016 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Účetní uzávěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2015 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., O obcích, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013. 

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 



Správu starosty o stavu veřejného osvětlení a nutnosti svítit na silnici III. třídy procházející 

obcí celou noc.  

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o realizaci akce „Bezdrátový obecní rozhlas Židovice“, rozhlas byl 

odzkoušen a od občanů nejsou zatím k funkci žádné výhrady.   

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o realizaci zabezpečovacího zařízení na OÚ, restauraci a kabinách SK 

dodaného firmou Technicom technology, s.r.o. Systém je funkční, hotov a předán. 

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o tradičním setkání rodáků a přátel Židovic, každoročně přibývá cca 20 

účastníků.  

Usnesením č. 12 ZO: 

a)   Bere na vědomí žádost Ing. Miroslava Kučery o souhlasné stanovisko se stavbou plotu 

mezi jeho pozemky a pozemkem obecním. Pověřuje starostu vyřízením této žádosti. 

b) Schvaluje pořízení a instalaci uvítacích cedulí „Obec Židovice vás vítá“ na cyklostezku 

Židovice dle vzoru sousedních obcí 

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

c) Bere na vědomí informaci starosty o kontrole popelnic před svozem a ukládá 

místostarostovi zavést karty k čp. ze kterých bude jasné jak se původci odpadů chovají a 

budou podkladem k případným sankčním opatřením. 

d) Bere na vědomí informaci místostarosty o MEVA akci 2.9.2016 

 

 

 

 

 Bohdan Nitsch Jiří Prošek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 23.6.2016                                  sejmuto: 10.7.2016  


