
U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-2, konaného dne 25. února 2019 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-2 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Bc. 

Miroslava Bureše. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o kontrole usnesení č. 2019/1 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 2/2019 týkající se administrace dotace na chodníky, stočného 

jednotné kanalizace, zázemí sportovního areálu a drobných úprav rozpočtu. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

V souladu s ustanovením § 102 odstavce 2, písmena b), zákona číslo 128/2000 Sbírky, o 

obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166, 

odstavce 2, zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v y h l á š e n í 

konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Židovice, příspěvkové 

organizace, s předpokládaným nástupem 1. 9. 2019.                

ZO pověřuje starostu obce zveřejnění konkurzu do 26. 2. 2019 na úřední desce obce a to i 

v elektronické podobě, informativně pak popř. v Učitelských novinách nebo v regionálním 

tisku. 



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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

a) Termín předložení přihlášek do konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy Židovice, příspěvkové organizace, nejpozději do 27. 3. 2019 do 17.00 hodin. 

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

b) Termín jednání konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy 

Židovice, příspěvkové organizace dne 28. 3. 2019 v 9.00 hodin. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Konkurzní komisi na místo ředitele Mateřské školy Židovice, příspěvkové organizace v tomto 

složení:                                                                                                                                                                                 

Předseda komise:  Ing. Miloslav Krejný, starosta obce Židovice 

Členové komise:  Marek Beránek, místostarosta obce Židovice 

Bc. Pavla Pospíšilová /KÚ Ústeckého kraje, odbor školství/ 

Mgr. Vladimíra Vosecká /Česká školní inspekce/ 

Bc. Anežka Vyšinská /MěÚ Roudnice n. L., odbor školství/     

Tajemník komise:  Bc. Radka Luxová, zaměstnanec OÚ Židovice 

ZO pověřuje předsedu komise, aby nejpozději do 26. 2. 2019 zaslal členům komise pozvánky 

na první jednání, včetně jmenování do konkursní komise.        

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Výběr uchazeče na instalaci zabezpečovacího a kamerového systému v Mateřské škole 

Židovice. Ze tří uchazečů byla vybrána firma T-Technology, s.r.o. s nejnižší nabídnutou 

cenou. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s touto vybranou firmou. 

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

 

 



Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Žádost o podporu z  „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019“ na stavbu příjezdové 

komunikace a chodníku k Mateřské škole Židovice. Komunikace s chodníkem je nutná 

k zabezpečení bezpečného přístupu dětem i rodičům do Mateřské školy. V další etapě bude 

vybudováno parkoviště, přechod pro chodce a polozapuštěné kontejnery pro sběr papíru a 

plastů.  

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Smlouvu číslo 7619/2018 jejímž obsahem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve 

výši 1/26 na pozemku p. p. č. 136/102 v k. ú. Židovice nad Labem, kde převodcem je Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR a nabyvatelem Obec Židovice. 

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

Usnesením č. 11 ZO: 

a) Schvaluje obdarovávání spoluobčanů dosahujících významných životních jubileí formou 

dárkových poukazů v hodnotě 400,00 Kč a květin za cca 100,00 Kč. 

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

b) Schvaluje od 1. 3. 2019 uzamčení kurtu mezi kabinami SK a budovou OU. Nejedná se o 

prostor na parkování.  

Od jarních teplých dnů je pohyb dětí mezi parkujícími automobily také značně 

nebezpečný. 

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

c) Schvaluje v rámci akce „Uklidíme Česko“ úklid veřejných prostor obecními spolky (SK, 

hasiči) a dobrovolníky z řad občanů 

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

d) Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o daru ve výši 45.000,00 Kč pro fotbalový klub SK 

Židovice. Finanční prostředky jsou určeny pro sportovní činnost klubu. 

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



e) Schvaluje na základě výzvy spolku Lungta účast na akci „Vlajka pro Tibet“ a to 

vyvěšením tibetské vlajky 10. 3. 2019 jako připomínku 60. výročí povstání Tibeťanů proti 

čínské okupaci Tibetu. 

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

f) Schvaluje, od měsíce března, odměny pro členky kulturní komise, které nejsou 

zastupitelkami ve výši 300,00 Kč/měsíc 

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

 

    Dominik Chvojka      Bc. Miroslav Bureš 

……………………………      ……………………………

  

 Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

                                         …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zveřejněno: 26. 2. 2019                                  sejmuto: 10. 3. 2019  


