
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/5, konaného dne 22. května 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/5. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Jiřího 

Proška  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30.4.2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/4 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 5 týkající se drobných nákupů (sekačka na trávu, doprava obytné 

buňky atd.)  

Hlasování: pro: 9, Proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, delegaci Ing. Miloslava Krejného, starosty obce, k jednání na valné 

hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem 

Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 15.6.2017 od 10 hodin v Teplicích, kdy Ing. 

Miloslav Krejný je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování 

jménem obce Židovice na předmětné valné hromadě. Ukládá výše jmenovanému, aby se 

zúčastnil předmětné valné hromady a jednal v zájmu Obce Židovice  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7  ZO : 

a) Bere na vědomí informaci starosty o nabídce firem na sběr olejů v obci. 



b) Bere na vědomí informaci starosty o stavu odklizení autovraku u čp. 21. 

c) Bere na vědomí informaci starosty o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016, auditu za 

2016 a střednědobého rozpočtového výhledu na 2017-2020. 

d) Bere na vědomí informaci starosty o přidělených dotacích z programu obnovy venkova 

ÚK (Projektová dokumentace na obnovu MŠ – 50 000,-Kč, Zázemí sportovního areálu – 

185 000,-Kč) 

e) Schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení na „ Stavební úpravy pro obnovení mateřské školy v Židovicích“ s Ing. 

Jaroslavem Vrbou.  

f) Bere na vědomí stav připravenosti akcí k žádosti o dotace na 2018. Chodníky „Střed a 

Aroma“ je požádáno o SP, MŠ – projekt je připraven, v příštím týdnu požádáme o SP. 

Podané žádosti postačí k podání žádosti o dotace.  

g) Bere na vědomí návrh místostarosty  na změnu systému ve sběru směsného odpadu 

 

 

Dominik Chvojka Jiří Prošek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 24.5.2017                                  sejmuto: 10.6.2017  


