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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2021-4, konaného dne 26. května 2021  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2021-4 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Jiřinu 

Vítovou. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 1-4/2021 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2021/3 

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informaci účetní o rozpočtovém opatření č. 5 týkající se odvodů za odnětí půdy, převodů 

z rozpočtových účtů, MŠ, VPP, léků a zdravotnického materiálu.  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Po obeslání šesti dodavatelů herních akátových prvků na akci „Zahrada MŠ Židovice“ 

s poptávkou na doplňkové stavby, financované z rozpočtu obce, z nichž poslali nabídku pouze 

dva (DT-Hnilica, s.r.o s nabídkou za altán, pergolu a tunel 365 000,-Kč a Hřiště Pod Květinou, 

s.r.o 659 064,-Kč), vše v cenách bez DPH. ZO schválilo jako dodavatele na výše uvedené stavby 

firmu DT-Hnilica, s.r.o a pověřuje starostu podepsáním SOD.  

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

Usnesením č.  7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o výsledku záměru, který byl řádně zveřejněn, i v elektronické podobě ve 

dnech 13.5. – 26. 5. 2021, na prodej parcely č. 74/18 v k.ú. Židovice nad Labem. O koupi této 

parcely nikdo neprojevil zájem. 
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Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Informaci starosty o záměru manželů Hamplových na stavbu RD a jeho napojení na IS. Veškeré 

přípojky je nutno řešit s jejich správci, se vstupem na obecní pozemek nemáme problém, pokud 

bude uveden do původního stavu a předložen GP na věcné břemeno, které bude zpoplatněno. 

Při křížení s v.o. nesmí být toto vedení poškozeno. Výjezd na obecní pozemek (místní 

komunikaci) č. 412/1 v nepřehledné zatáčce je značně nebezpečný. Pokud investor bude trvat 

na tomto řešení, je nutno předložit rozhledovou studii. 

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí připomínku zastupitele Proška o nejasné otevírací době restaurace a 

námitku místostarosty, že v době vládních koronavirových omezení nelze smluvní dobu 

vyžadovat. Bude řešeno po rozvolnění situace.  

b) Bere na vědomí upozornění zastupitelky Mgr. Kršové na neřešený stav deformací cyklostezky 

u stromů na hrobecké straně cyklostezky. ZO ukládá starostovy otevřít jednání se 

zhotovitelem akce. 

c) Bere na vědomí připomínku zastupitelky Mgr. Kršové na neřešený stav vedení obecní 

kroniky. Ve zpravodaji bude poptáván nový kronikář. 

 

 

 

 

Dominik Chvojka   Jiřina Vítová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


