
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2020-4, konaného dne 22. dubna 2020  

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2020-4 

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

 

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a Jiřího Proška. 

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

 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení 02/2020. 

 

Usnesením č. 4 ZO: 

a) Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, schválené starostou týkající nákupu schodolezu, daně 

z příjmu právnických osob a nákupu plynového kotle do fotbalových kabin. 

b) Schvaluje rozpočtové opatření č.4 týkající se VPP, ochranných prostředků Covid-19, 

projektových prací na akce „Přechody pro chodce“, „Veřejné osvětlení“ a přijatých finančních 

prostředků z IROPu. 

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

 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průběhu reklamace v MŠ - výměna dveří a WC  

 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informace starosty o zhotovení projektové dokumentace 

a) přechody pro chodce u MŠ a Aromy 

b) Rekonstrukce veřejného osvětlení po levé straně hlavní ulice od čp. 120 po čp. 110 s rozšířením 

o řadové domy proti MŠ.  

 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o omezení provozu MŠ v době vládou vyhlášeného stavu nouze. 



 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Návrh ředitelky MŠ na úpravu školkovného na výši 700,00 Kč od 1. 9. 2020. Důvodem navýšení je 

nárůst ceny energií a výše inflace v ČR. 

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

 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Na žádost ředitelky MŠ doplatek příspěvku na sportovní pomůcky ve výši 12.602,00 Kč. 

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

 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Zprávu ředitelky MŠ o konání zápisu dětí do MŠ Židovice pro školní rok 2020-2021 v termínu  

2. 5. 2020 - 16. 5. 2020. Průběh zápisu pouze elektronickou formou. 

 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

a souhlasí s návrhem rozhodnutí o podané námitce změny číslo 1 územního plánu uvedené 

v příloze číslo 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a obsahuje jednu podanou námitku 

oprávněného investora 

ZO Židovice si samostatně ověřilo, že Návrh změny číslo 1 územního plánu Židovice není 

v rozporu s: 

i. Politikou územního rozvoje (PÚR ČR 2008) 

ii. Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 

iii. Stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu 

ZO Židovice vydává změnu číslo 1 územního plánu Židovice formou opatření obecné povahy. 

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

 

Usnesením č. 12 ZO bere na vědomí:  

Informaci místostarosty o obědech pro seniory v počátcích stavu nouze a vyplaceném příspěvku OÚ    

 

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Zahájení výběrového řízení na realizaci zahrady MŠ, kdy, dle vnitřní směrnice o zadávaní zakázek 

malého rozsahu, bude obesláno pět zahradnických firem. Z nich pak komise OÚ vybere 

nejvhodnějšího uchazeče. Výběrové řízení bude administrovat Ing. Vraný.  

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



Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

Žádost Povodí Labe o pokácení Topolu černého a žádost Obce Židovice o pokácení Vrby křehké. 

Oba stromy, rostoucí na kraji cyklostezky Židovice-Hrobce jsou v havarijním stavu ohrožujícím 

projíždějící cyklisty. Kořeny těchto stromů nadzvedávají asfaltový kryt cyklostezky, kdy opět 

dochází k ohrožování cyklistů. 

Stav stromů byl posouzen firmou ALL4TREES s.r.o. a je popsán v odborném posudku Ing. Šárky 

Weberové ze dne 11.3.2020. 

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

 

Usnesením č. 15 ZO: 

a) Bere na vědomí Informaci starosty o úvěru poskytnutého UCB na rekonstrukci MŠ a 

možnostech jak zhodnotit poskytnuté finanční prostředky z IROPu. 

b) Schvaluje postup navržený místostarostou, kdy finanční prostředky obdržené Obcí Židovice 

v rámci dotace IROPu na akci „Rekonstrukce čp. 66 pro obnovu MŠ Židovice“ budou 

ponechány na účtu v ČNB. Dle vývoje situace, kdy se změní nyní nepříznivé podmínky pro 

zhodnocení těchto finančních prostředků, rozhodne ZO na každém svém zasedání o jejich 

zhodnocení. 

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

c) Bere na vědomí informaci starosty o výsledcích auditu, který proběhl elektronickou formou 

a výsledky byly sděleny v datovou schránkou 

d) Neschvaluje žádost Lucie Kozákové, nájemcem restaurace „Na Rychtě“ na odpuštění 

splátky nájemného, včetně platby za energie, za 1Q 2020. Výše splátky je cca 25 000,-Kč. O 

pomoc ve finanční nouzi žádá kvůli vládou vyhlášenému stavu nouze a díky tomu od 

poloviny března vládou nařízenému uzavření provozovny.  

Hlasování: pro neschválení: 7, proti: 0, zdržel se: 1  

e) Schvaluje odpuštění nájemného za pronájem restaurace „Na Rychtě“ za měsíce březen, 

duben a květen (koronavirová krize) nájemci Lucii Kozákové. Dle vývoje koronavirové 

krize ZO rozhodne o případných dalších úlevách.  

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

f) Schvaluje bezúročnou finanční půjčku ve výši 30 000,-Kč se splatností do konce roku 2020, 

pro firmy se sídlem v Židovicích, podnikající osoby se sídlem firmy v Židovicích a 

provozující svou činnost na území obce, postižené vládními opatřeními proti šíření  



pandemie Covid-19, pokud tyto subjekty nemají nárok na podporu státu a Ústeckého kraje v rámci 

COVID programů. Podle vývoje koronavirové krize a finanční situace dlužníka ZO rozhodne o 

případném prodloužení splatnosti půjčky či jiném opatření.  

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

 

 

 

 

 

 

  Lukáš Krejný    Jiří Prošek 

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

 

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

 

Zveřejněno: 24. 4. 2020 

Sejmuto:      10. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

      


