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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2021-10, konaného dne 22. listopadu 2021  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2021-10 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu paní Jiřinu Vítovou a pana 

Dominika Chvojku. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 10/2021 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2021/9 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 11, týkající přesunu finančních prostředků na drobné nákupy. 

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

Usnesením č.  6 ZO schvaluje:  

Žádost o finanční prostředky pro MŠ Židovice na provoz v roce 2022 na 35.840,00 Kč. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Inventarizační směrnici číslo 1/2021 stanovující způsob inventarizace obecního majetku, členy 

inventarizační komise a termíny provedení inventarizace. 

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Návrh rozpočtu Obce Židovice na rok 2022, který bude zveřejněn a po připomínkách schválen 

ZO na prosincovém zasedání. 
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Usnesení č. 9 ZO schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku Obce Židovice číslo 1/2021 „o místním poplatku za ukládání 

komunálního odpadu z nemovité věci“. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Smlouvy za likvidaci splaškových vod (stočné) mez obcí Židovice a Společenstvím vlastníků domů 

čp. 55 a 56. SČVK obci fakturuje stočné podle spotřeby pitné vody v objektech čp. 55 a 56. 

Vlastníkům těchto objektů budou náklady přefakturovány na základě výše uvedených smluv. 

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

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024, kde se počítá s doděláním obecní kanalizace, 

budovy požární zbrojnice a budovy OÚ. 

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

Usnesením č. 12 ZO: 

a) Schvaluje, na základě nepříznivě se vyvíjení covidové situace, zrušení dětské mikulášské 

nadílky dne 4. 12. 2021, s možností roznesení dárků pro děti do 12 let žijících v obci v ceně 

200,00 Kč do domu. 

Hlasování: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Schvaluje novou kronikářku pro obecní kroniku Obce Židovice paní Bc. Michaelu Hrubou od 

1. 1. 2022 s odměnou ve stejné výši jako pro stávající kronikářku. 

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

    

 

 

Jiřina Vítová                                                                                                Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


