
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-9, konaného dne 30. září 2019  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-9 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele starostu a ověřovatele zápisu Jiřinu Vítovou a Mgr. Simonu Kršovou. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o plnění usnesení 2019/8. 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 týkající se příjmů za zpracování ÚPD změna č. 1 a výdajů za jeho 

pořízení, příjmů za prodej parcely č. 74/1 v k.ú. Židovice nad Labem a příjmů a výdajů týkajících 

se VPP. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o čipování psů. 

S platností od 1.1.2020.  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Záměr na prodej parcel dle GP č. 251-184/2019 – pozemek u čp. 56 v Židovicích. Stanovení ceny 

pozemku je popsáno v usnesení č. 2017-10/7. 

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o požadavku občanů na opravu veřejného osvětlení u čp. 1 v Židovicích a 

cenovou nabídku na výměnu čtyř stožárů V.O. před čp. 1 a MŠ.  

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 



Informaci místostarosty o změně systému likvidace směsného odpadu v obci. 

Usnesením č.9 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci místostarosty o novém provozu na výrobu pelet v bývalých 

lovoskladech (uhelné sklady) v Židovicích. 

b) Bere na vědomí in formaci ředitelky MŠ o provozu a dalších potřebách školky, návrh 

společné akce dětí MŠ a obce s termínem 23.11.2019. Forma bude upřesněna na jednání 

obce a MŠ. 

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

interpretovaných   

 

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

   Jiřina Vítová     Mgr. Simona Kršová 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 2. 10. 2019                                  sejmuto: 17. 10. 2019  


