
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/5, konaného dne 21. května 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/5 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele starostu Ing. Miloslava Krejného a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Bc. 

Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3  ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o hospodaření obce k 30.4.2018 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení č. 2018/4 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření 5/2018 týkající se dotace na VPP, vybavení kulturního sálu v rámci 

dotace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a drobných úprav rozpočtu.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Starostou navržený počet devíti zastupitelů ve volbách v roce 2018 do obecního 

zastupitelstva Obce Židovice na období 2018- 2022.   

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Spolufinancování akce „Oprava a vybavení kulturního sálu“ obecního domu čp. 78 

v Židovicích (vybavení stoly s židlemi a rekonstrukci podlahy) . Obci byla poskytnuta dotace v 

rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 výši 250 000,-Kč. Celková cena 

356 729,-Kč.   

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



Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Směrnici č. 1/2018 pro nakládání s osobními údaji vypracovanou Bc. Radkou Luxovou, 

účetní obce a schválenou smluvně zajištěným pověřencem Mgr. Markem Komárkem. 

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci Bc. Radky Luxové o obecním zpravodaji, který bude vycházet čtvrtletně v nákladu 

200 výtisků vždy koncem posledního měsíce čtvrtletí. Příspěvky zastupitelů pro první číslo do 

10.6.2018. Zastupitelé mohou dodávat příspěvky do zpravodaje pro další čísla vždy do 10. 

dne posledního měsíce čtvrtletí. 

Usnesením č. 10 ZO:  

a) Bere na vědomí informaci starosty o stavu dotace na chodníky v Židovicích, kdy žádost 

splnila podmínky způsobilosti k financování a bude připraven právní akt. ZO pověřuje 

starostu obce k zahájení jednání s Českou spořitelnou, a.s. o poskytnutí překlenovacího 

úvěru k financování akce. ZO ukládá starostovi, po dohodě s vybraným dodavatelem, 

zahájit stavbu v nejbližším možném termínu 2018.  

b) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o termínu „ Vítání občánků“, neděle 27.5.2018 od 

15:00. 

c) Bere na vědomí upozornění Jiřího Proška na špatnou viditelnost do křižovatky (vzrostlá 

vegetace) silnic Roudnice – Rohatce a Židovice – Chvalín ze směru od Židovic. Ukládá 

starostovi projednání rozhledových poměrů s policií ČR na této křižovatce. (místní šetření 

s npr. Kovaříkem 22.5.2018) 

d) Bere na vědomí upozornění zastupitelů Jiřího Proška a Mgr. Simony Kršové na špatný stav 

severní části nové cyklostezky, kdy vlivem prorůstající vegetace, která nadzvedává 

asfaltový povrch, dochází k nerovnostem, která jsou již nebezpečné pro provoz na této 

cyklostezce. Ukládá starostovi projednat stávající stav, v rámci reklamace, s dodavatelem 

stavby SaM Česká Lípa a.s. Starosta informoval přítomné o již proběhnuvším místním 

šetření dne 14.5.2018 za účasti zástupců dodavatele a stavebního dozoru Ing. Vrby. Zápis 

z tohoto šetření je přílohou zápisu ZO. Firma Sam dodá zdarma koncentrovaný postřik, 

který bude aplikován na poškozená místa. Po zjištění účinnosti postřiku budou poškozená 

místa zhutněna do původní úrovně cyklostezky. Dodavatel se musí, dle zápisu z místního 

šetření, vyjádřit a navrhnou řešení sávající situace tak, aby nedocházelo k dalšímu 

poškozování cyklostezky prorůstající vegetací.    

e) Bere na vědomí termíny kulturně společenských akcí  

 Vítání občánků - neděle 27.5.2018 od 15:00, sál OÚ Židovice 

 Dětský den – sobota 2.6.2018 od 15:00, sportovní areál Židovice 

 Sraz rodáků a přátel Obce Židovice – pátek 8.6.2018 od 14:00, restaurace, sál OÚ, 

sportovní areál Židovice 



  Jiřina Vítová    Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 23.5.2018                                  sejmuto: 10.6.2018  


