
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/7, konaného dne 23. července 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/7 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a Bohdana 

Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení č. 6/2018 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o výsledku hospodaření k 30. 6. 2018 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření 7/2018 týkající se výdajů na Obecní zpravodaj a čerpaní úvěru na 

chodníky.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Výběr dodavatele na rekonstrukci podlahy sálu kulturního zařízení obce, kdy ze tří nabídek byla 

vybrána firma Moderní podlahy s.r.o. s nejnižší nabídkou ve výši 221 993,-Kč bez DPH.   

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejněného záměru, prodej parcely č. 74/7 v k.ú. Židovice nad Labem za 

nabídnutou cenu 25 000,-Kč paní Ivaně Rudorferové, Chuderov 29, 400 02. Paní Ivana 

Rudorferová byla jedinou zájemkyní o koupi výše uvedené parcely, která sousedí s její 

nemovitostí a má tak na ní přístup.     

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



 

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o termínu a průběhu „Neckyády 2018“ 

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o průběhu výstavby chodníků v Židovicích 

b) Schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce ke schválení rozpočtového 

opatření běžného roku týkající se přesunu financí z jednotlivých paragrafů bez ohledu na 

výši financí. ZO budou o tomto rozpočtovém opatření informováni na nejbližším zasedání 

ZO. 

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

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

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

 

 Jiří Prošek    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 25. 7. 2018                                  sejmuto: 10. 8. 2018  


