
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/2, konaného dne 26. února 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/2 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a  

Bc. Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2018/1 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření 2/2018 týkající se finančního příspěvku pro společnou JPO na nákup 

mobilní techniky.  

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace sportovnímu klubu SK Židovice ve výši 45 000,-

Kč.   

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Jednorázový finanční příspěvek pro společnou JPO ve výši do 50 000,-Kč na pořízení 

mobilní techniky.  

 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Záměr obce na prodej parcely č. 74/7 v kú. Židovice nad Labem, Ve Skále, která je bez 

přístupu. Ukládá starostovi obce zajistit úřední odhad této parcely a zveřejnit záměr na 

prodej. 



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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Výroční zprávu o poskytování informací Obecním úřadem dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 

v platném znění. 

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Schvaluje návrh starosty, aby v době, kdy Obecní úřad nemá žádného zaměstnance VPP, 

mobilní techniku obsluhoval zastupitel Bohdan Nitsch. Jedná se o svoz bioodpadu a 

havarijní situace jako je odklízení sněhu, spadlých větví atp. 

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

b) Schvaluje doplněný plán kulturně společenských akcí pořádaných v  budově OU a pravidla 

související s jejich pořádáním. 

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

c) Bere na vědomí návrh zastupitele Bc. Miroslava Bureše na vydávání obecního zpravodaje 

v tištěné podobě. Ukládá zastupiteli, do příštího zasedání ZO, zpracovat návrh a formu. 

 

  Jiří Prošek    Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 28.2.2018                                  sejmuto: 13.3.2018  


