
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/10, konaného dne 23. října 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/10. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a  

Bohdana Nitsche  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 9. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/9 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 10 týkající se výdajů na výměnu oken a kamen v restauraci, 

administrace výběrových řízení a příjmu za volby. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Návrh SOD na opravu kapličky v Židovicích a SOD na stavební práce na „Zázemí sportovního 

areálu“ 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Zrušení záměru ze dne 21.2.2017 na prodej části parcel č. 135/2 a 135/3 v k.ú. Židovice nad 

Labem a zveřejnění nového záměru na prodej parcely dle GP č. 221-113/2017 nově označené 

číslem 135/15. Dle znaleckého posudku č. 358-20/2017 a rozpočtu na opravu ohradní zdi,  

činí nejnižší nabídka 126 452,-Kč. Tato částka byla stanovena odečtením rozpočtované částky 

na opravu ohradní zdi od částky stanovené úředním odhadem nemovitosti. 

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



Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci předsedkyně volební komise Mgr. Simony Kršové o výsledcích voleb do poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v obci Židovice. 

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o termínu přezkumu hospodaření 28.11.2017 a 

povinnostech zastupitelů s tím souvisejících. 

b) Bere na vědomí termíny dětské mikulášské nadílky 9.12.2017, vánoční zpívání u MŠ 

16.12.2017 17:00 + Šourek, poslední leč MS Rohatce – Libotenice 2.2.2017, dokopná  

c) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o průběhu posvícenská zábavy. O tom zda 

Obec Židovice bude zábavy dále pořádat nebo zda se uskuteční na náklady 

pronajímatele restaurace rozhodne ZO před termínem další zábavy.   

 

 

   Jiří Prošek    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 25.10.2017                                  sejmuto: 10.11.2017  


