
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-10, konaného dne 30. října 2019  

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-10 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a 

Dominika Chvojku. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení 2019/9. 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 10 týkající se pracovní smlouvy s Bohdanem Nitschem a drobných úprav 

rozpočtu. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Inventarizační směrnici č. 2/2019.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Směrnici o finanční kontrole č. 3/2019. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Vyhlášku č. 2/2019 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

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



Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Nový systém navržený místostarostou obce na sběr a likvidaci směsného komunálního odpadu. 

Na základě smluv uzavřených s občany obce na množství skutečně vyprodukovaného a 

odvezeného směsného komunálního odpadu z čísla popisného budou občané platit skutečné 

náklady na svoz. Vyvážené nádoby 120, 240 l, frekvence svozu týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a 

to podle uvážení občanů.  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2  

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Na základě návrhu kupní smlouvy na odkup pozemků pod nově zrekonstruovaným chodníkem 

od Naděždy Petrů a Jitky Řezáčové, odkup těchto pozemků za cenu 3 340,-Kč. Jedná se o parcely 

nově označené dle geometrického plánu č. 245-583/2018 parcelními čísly 232/86 a 232/87 o 

celkové výměře 167 m². Cena byla sjednána smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 15.5.2017     

na 20,-Kč/m². Pověřuje starostu obce podpisem této kupní smlouvy. 

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty obce o převodu pozemků ve vlastnictví SÚS UK pod zrekonstruovanými 

chodníky. Podklady pro převod těchto pozemků byly předány SÚS Litoměřice. Převod těchto 

pozemků je popsán ve smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 27.2.2017 formou daru. 

Usnesení č. 11 ZO schvaluje: 

Změnu pracovní smlouvy s Bohdanem Nitschem na dobu neurčitou. 

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

Usnesením č. 12 ZO:   

a) Bere na vědomí informaci kronikářky Jiřiny Vítové o stavu obecní kroniky. Odměna bude 

schválena po kontrole kulturní komisí. 

b) Bere na vědomí informaci starosty obce o rezervovaných termínech v roce 2020 

v restauraci „Na Rychtě“ (1.2., 6.6., 20.6.). Upozorňuje na nutnost rezervace termínů 

obecních akcí v roce 2020. 

c) Bere na vědomí návrh termínu Mgr. Kršové na vánoční zpívání na 21.12.2019 za zvuků 

koled 

d) Bere na vědomí informaci starosty o žádosti občanů o rozšíření V.O. u řadových domků. 

Cenovou nabídku na projekt na rekonstrukci v. o. od OÚ ke školce, která zahrnuje i tato 

popisná čísla ve výši cca 80 000,-Kč jsme již obdrželi. Bude řešeno po obdržení dotace na 

MŠ. 

 



e) Schvaluje žádost ředitelky MŠ o uzavření v době 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020. 

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

f) Schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 

„Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných obyvatel z území 

MAS Podřipsko“ s poskytovatelem dotace Soukromou podřipskou střední odbornou školou 

se sídlem Nám. Jana z Dražic 169, Roudnice nad Labem. Výše dotace na zaměstnance 

18732,- Kč včetně odvodů. 

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

 

 

 

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

   Bc. Miroslav Bureš  Dominik Chvojka 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 2. 11. 2019                                  sejmuto: 17. 11. 2019  


