
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/8, konaného dne 21. srpna 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/8. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a  

Lukáše Krejného.  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 7. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/7 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 8 týkající se správního poplatku na vydání SP „Chodníky Židovice“, 

zálohy na akci „Výměna střešní krytiny OU“, doplatku za projektovou dokumentaci na MŠ. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

SOD na výměnu střešní krytiny s firmou Pokrývačství Strádal spol. s.r.o. ze dne 1.8.2017. 

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průběhu neckyády konané v termínu 5. 8. 2017. Uvažujeme, po dohodě 

s OU Hrobce o změně trasy.  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Postup navržený starostou k užívání přístupové komunikace k obecní hasičárně. Aby 

nedocházelo k užívání soukromého pozemku sousedícího s příjezdovou komunikací k 

„hasičárně“, byli vlastníci automobilů používající tuto příjezdovou komunikaci k parkování 



svých osobních automobilů požádáni, aby na této komunikaci neparkovali a tím nebránili 

volnému průjezdu aut k hasičárně. Pokud dojde k výjimečnému  a krátkodobému parkování 

automobilů u čp. 21, kdy jde o návštěvy dětí a příbuzných čp. 21 a čp. 73, s průjezdem jistě 

nebude problém.                           

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Výpověď nájemní smlouvy s Ing. Vratislavem Králem na pozemky č. 115/96 a 115/97 v k.ú. 

Židovice nad Labem. Vzhledem k tomu, že jde o pozemky svažující se k obci, které jsou díky 

současnému způsobu hospodaření ohroženy vodní erozí a kdy dochází ke splavování 

chemikálií do přilehlých zahrad, budou dále pronajaty pouze k osetí jetelotravní směskou 

nebo vojtěškou. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Směrnici č.  1/2017 která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

specifikovaných v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

ve znění pozdějších předpisů. Tato směrnice vstupuje v platnost 22.8.2017. Touto směrnicí 

se ruší vnitřní směrnice č. 2/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce 

Židovice, schválená zastupitelstvem obce dne 20.10.2015 usnesením č. 2015/10/12/a.  

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

Usnesením č. 11 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o souhlasu Obce Libotenice se spádovostí 

související se školní docházkou dětí do 1. - 5. ročníku základní školy v Libotenicích. 

Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

b) Bere na vědomí informaci místostarosty o přípravě Obecně závazné vyhlášky o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 

c) Neschvaluje odměnu  ve výši 10 000,-Kč  pro Jiřinu Vítovou za vedení obecní kroniky                                

Hlasování: pro schválení: 4, proti: 0, zdržel se: 3 

d) Bere na vědomí stížnost Ivo Svobody o ničení obrubníků u obecní komunikace u 

řadových domků v Židovicích na pana Jiřího Nicka. Při navážení stavebního materiálu 

na parcelu č. 127/7 v kú. Židovice nad Labem a vjetí na obrubník došlo k deformaci 

obruby. Deformace bude odstraněna při stavbě kanalizace. 

 

 



Jiří Prošek Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 23.8.2017                                  sejmuto: 8.9. 2017  


