
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-6, konaného dne 19. června 2019  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-6 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a Bohdana 

Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2019/5 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Výsledek hospodaření za 5/2019 

Usnesením č. 5 ZO: 

a) Schvaluje na základě indikativní nabídky UniCredit Bank na poskytnutí úvěru na akci 

„Stavební úpravy čp. 66 pro obnovu MŠ Židovice“, výběr banky na jeho poskytnutí. Souhlasí s 

podpisem smlouvy o úvěru, ve výši 9 000 000,-Kč s úrokem 1,85 % se splatností na 13 let 

mezi UniCredit Bank a Obcí Židovice, starostou obce.  

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

b) schvaluje dohodu o ukončení platnosti smlouvy číslo UP/04955186109 s Českou spořitelnou 

a. s. na financování akce „Stavební úpravy čp. 66 pro obnovu MŠ Židovice“ ve výši 7 000 000,-

Kč. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 6 týkající se zrušeného úvěru od České spořitelny a poplatků OSY. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Účetní uzávěrku Obce Židovice k rozvahovému dni 31. 12. 2018.   



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

 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.    

Oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, i v elektronické podobě, ve dnech 7. 5. 2019 

do 19. 6. 2019.  

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednání přestupků na Město 

Roudnice nad Labem s úhradou nákladů 2 000,-Kč za přestupek. 

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

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Bere na vědomí oznámení nájemce restaurace „Na Rychtě“ o čerpaní dovolené ve dnech 7.7. 

– 14.7.2019 s oznámením o otevírací době a možnosti občerstvení v Pivovaru Židovice. 

b) Bere na vědomí, že zavíracím dnem do čerpání dovolené je neděle, od 15.7.2019 bude ZO 

informováno o případném otevření „Kiosku“ o zavírací den. 

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Návrh místostarosty o možné podpoře Pivovaru Židovice ze strany obce pro vytvoření 

rovnocenných konkurenčních podmínek. 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Přefakturaci stočného vlastníkům RD napojeným na jednotnou kanalizaci v cenách 

fakturovaných SČVK Obci Židovice. 

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

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku pro oprávněné 

Naděždu Petrů a Jitku Řezáčovou s obcí Židovice. 

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

Lukáš Krejný    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 



zveřejněno: 20. 6. 2019                                  sejmuto: 5. 7. 2019  


