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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2021-3, konaného dne 28. dubna 2021  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2021-3 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Mgr. Simona Kršová a Bohdana 

Nitsche. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 1. Q 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2021/2 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informaci účetní o rozpočtovém opatření č. 3 schváleném starostou Obce, týkající daňového 

přiznání daně z příjmu právnických osob.  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 4/2021 týkající se dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 

14 929,50 Kč (kompenzační bonus). 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č.  7 ZO schvaluje: 

Změnu ve složení finančního výboru a zemědělské komise. Předsedu finančního výboru 

Bohdana Nitsche s odměnou 2 459,-Kč, který zůstává i členem stavební komise s odměnou 

2 049,-Kč. Členku finančního výboru z řad občanů Ing. Kateřinu Proškovou s odměnou 600,-Kč. 

Zemědělská komise bude fungovat jako dvoučlenná s předsedou Lukášem Krejným a členkou 

Jiřinou Vítovou. Platnost usnesení od 1. 5. 2021. 

Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0  
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Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Hospodářský výsledek MŠ Židovice za rok 2020 ve výši 549,96Kč a jeho přesun do rezervního 

fondu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

účetní závěrky Obce a Mateřské školy. Všechny dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, i 

v elektronické podobě, ve dnech 6. 4. 2021 do 28. 4. 2021.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO neschvaluje: 

Příspěvek 3 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.   

Hlasování: pro neschválení: 5, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o potřebě instalace vzduchotechniky v kuchyni restaurace „Na Rychtě“, která 

je součástí žádosti o dotaci na rekonstrukci OÚ. Po informaci od Ing. Vraného je možno udělat 

v předstihu na základě výběrového řízení. 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Žádost pana Zdeňka Vokálka o drobnou úpravu parkovacího místa mezi plotem čp. 124 a 

vozovkou. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 13 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o činnosti spolku „Rozvrtaná krajina“ a jeho návrh na členství Obce Židovice 

v tomto spolku. Spolek aktivně vystupuje proti nové trase VRT navržené Ministerstvem dopravy 

a neprojednané s dotčenými obcemi. Správa železnic, která zajišťuje pro MD PD dosud není 

schopna předložit hlukové studie, hydrogeologický průzkum, zajištění propustnosti krajiny, 

organizaci staveništní dopravy a odstranění zvýšené prašnosti při stavbě. Kompenzace občanům 

způsobených stavbou. 

 Mgr. Simona Kršová  Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


