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U S N E S E N Í  

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2021-11, konaného dne 20. prosince 2021  

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2021-11 

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

 

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu pana Lukáše Krejného a 

paní Mgr. Simonu Kršovou. 

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

 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 11/2021 

 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2021/10 

 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 12, týkající přesunu finančních prostředků na drobné nákupy. 

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

 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Navýšení finančních prostředků pro MŠ ve výši 430 080,-Kč (35 840,-Kč měsíčně) na rok 2022 

schválených Zastupitelstvem obce usnesením č. 2021-10/6 ze dne 22. 11. 2021 na základě 

žádosti ředitelky MŠ.  

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

 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Rozpočet na rok 2022, který je schodkový. Na straně příjmů ve výši 6.266.300,00 Kč a na straně 

výdajů 6.319.080,00 Kč. Schodek bude pokryt z ušetřených finančních prostředků v minulých 

letech. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce a také i v elektronické podobě ve 

dnech 23. 11. 2021 - 20. 12. 2021. 

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



Zveřejněno: 21. 12. 2021                                                                                         sejmuto: 6. 1. 2022   

 

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Schvaluje, darovací smlouvu mezi Levandulovou farmou Židovice a Obcí Židovice, kdy 

Levandulová farma poskytla obci finanční dar ve výši 10 000,00 Kč a Obec Židovice tento dar 

přijímá. 

Hlasování: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

b) Bere na vědomí oznámení o konání Tříkrálové sbírky v obcích na Podřipsku ve dnech  

1. – 16. 1. 2022 předneseném starostou obce. 

 

c) Schvaluje návrh starosty na organizaci rekonstrukce OÚ s podporou dotace KÚÚK, kdy se 

práce budou provádět po částech podle schváleného rozpočtu na akci na základě objednávek 

s vybranými dodavateli. 

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

 

d) Schvaluje návrh starosty na akci „Přechody pro chodce MŠ a Aroma“, kdy akce bude 

financována z vlastních prostředků Obce bez jejich osvětlení. Osvětlení přechodů bude 

provedeno v rámci akce „Rekonstrukce v. o. v ulici Hlavní“ s pomocí vyhlášených dotačních 

programů. 

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

 

e) Schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4019054/VB/01“ mezi Obcí 

Židovice jako povinným a firmou RYDVAL-ELEKTRO, s.r.o. jako oprávněným. Jedná se o 

elektro přípojku k novému rodinnému domu Jiřího Zrůbka na parcele č. 405/3 ve vlastnictví 

Obce Židovice. 

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

 

 

 

        Lukáš Krejný                                                                                  Mgr. Simona Kršová 

 

 ………….……………………                                                          ……………………….……  

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

……………………………………………………. 


