
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2021-1, konaného dne 27. ledna 2021  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2021-1 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a Bohdana 

Nitsche. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o kontrole usnesení č. 2020/12 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 týkající se dotace Krajského úřadu na provoz OÚ a 

odkanalizování dešťových svodů OÚ. 

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

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informace místostarosty o možnostech změn dodavatelů energií (elektrika, plyn) u OÚ a MŠ .  

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o novém výběrovém řízení na zahradu MŠ (OPŽP) s termínem přihlášení 

uchazečů do 2.2.2021. 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Záměr na prodej parcely č. 74/18, ostatní plocha, v k.ú. Židovice nad Labem. Parcela je za 

rodinným domem čp. 32 (Šarše) a pro Obec Židovice je bez přístupu. Záměr bude zveřejněn po 

úředním odhadu pozemku. 

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 



Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 10.3.2021 na 

budově OÚ jako připomínku 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu násilně 

potlačeného čínskou armádou, při němž zahynulo 800 000 Tibeťanů.   

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Žádost Kočičího domova Sluníčko o poskytnutí finančního příspěvku. Po bouřlivé diskusi se 

zastupitelé dohodli, že se žádostí budou zabývat ve druhé polovině tohoto roku po zhodnocení 

finanční situace obce.   

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o dotační výzvě rekonstrukci sportovního areálu (kabiny, závlaha hřiště) 

s minimální částkou 1 mil. Kč. 

Usnesením č. 11 ZO: 

a) Schvaluje příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru investora na akci                 

„Zahrada Mateřské školy  Židovice“, část 1 veřejné zakázky s Ing. Jaroslavem Vrbou 

s nabídnutou cenou 42 000,-Kč. 

b) Bere na vědomí informaci starosty o výsledku hospodaření obce za rok 2020.     

c) Bere na vědomí informaci starosty o průběhu trasy VRT, studii proveditelnosti, a protesty 

starostů nejvíce zasažených obcí navrženou trasou.   

 

  Lukáš Krejný    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 30. 1. 2021                                  sejmuto: 15.2.2021  


