
 U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/7, konaného dne 18. července 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/7. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Dominika 

Chvojku 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/6 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření Obce Židovice k 30. 6. 2016. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 7. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Záměr na pronájem pohostinství od 1. 9. 2016 podle přiloženého dokumentu 

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o ochraně pozemků proti vodní erozi a obce proti bleskové záplavě 

z přilehlých pozemků na jihozápadě obce a ukládá starostovi projednat opatření s nájemcem 

pozemků. 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Rozšíření projektu na chodník u Aromy o veřejné osvětlení. 

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



Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Jmenování  6-ti členné volební komise ve složení Bc. Miroslav Bureš, Jiřina Vítová, Andrea 

Kissová, Mgr. Simona Kršová, Radka Luxová, Iva Svobodová. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Na základě vyhlášeného záměru na prodej parcely č. 74/7 v k. ú. Židovice nad Labem a po 

informativním vytyčení vlastnické hranice mezi obecním pozemkem č. 74/7 a st. 95 a 

v důsledků vleklých sporů mezi vlastníky sousedních pozemků tento postup a možnosti, 

které je nutno prověřit do srpnového zasedání ZO: 

a) Prověřit možnost převedení parcely č. 74/7 přes spornou hranici se st. 95. 

b) Možnost oddělení části 74/7 a převod na vlastníka st. 95, zbytek pak na vlastníka 

pozemku č. 74/1  

c) Odstoupení od záměru prodeje parcely č. 74/7 v důsledku obcí neřešitelných sporů 

mezi vlastníky sousedních pozemků. 

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

Usnesením č. 11 ZO: 

a)   Bere na vědomí upozornění starosty na blížící se termín 6. 8. 2016 tradiční neckyády 

pořádané společně s obcí hrobce. 

b) Schvaluje odnětí obecního pozemku panu Josefu Fialovi. K tomuto kroku přistoupilo ZO 

po četných stížnostech spoluobčanů bydlících v čp. 55. Výše jmenovaný údajně tento 

pozemek znečisťuje výkaly a zápach pak obtěžuje vlastníky bytů v bytovém domě.                    

Pokud nebude pozemek vyklizen do 15. 8. 2016, na což bude výše jmenovaný upozorněn 

doporučeným dopisem, bude vyklizen pracovníky OÚ.   

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

c) Bere na vědomí informaci zastupitele Jiřího Proška o stížnostech občanů na kempující 

rybáře a nebezpečný automobilový provoz na cyklostezce a ukládá starostovi prověřit 

možnosti zákazu vjezdu vozidel k Labi u Policie ČR. 

 

 Jiřina Vítová Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 20.7.2016                                  sejmuto: 5.8.2016  


