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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2021-5, konaného dne 23. června 2021  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2021-5 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Mgr. Simonu Kršovou a Jiřího 

Proška. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 1-5/2021 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení č. 2021/4 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 6, týkající nákupu materiálu na akci „Zahrada MŠ“ a jiných drobných 

výdajů na údržbu obce. 

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

Usnesením č. 6 ZO neschvaluje:  

Žádost Klubu českých turistů na příspěvek ve výši 5 000,-Kč na revitalizaci turistické chaty na 

Lovoši. 

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

Usnesením č. 7 ZO:  

a) Bere na vědomí žádost Davida Kulicha na prodloužení hudební produkce pořádané ve 

dnech 16. – 17. 7. 2021 do 24:00 hod., čas produkce 13:00-22:00, parkování a nocleh 

účastníků akce uvnitř areálu a na pozemcích vlastněných pořadatelem s dodržením 

všech hygienických pravidel a protipandemických opatření. Údajný úklid je plánován na 

18.7.2021. Požadavek na zapůjčení obecních pivních setů. V žádosti není uveden 

předpokládaný počet účastníků, jaké bude sociální zajištění (mytí, WC), sběr odpadů a 
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zajištění bezpečnosti účastníků (v areálu jsou černé stavby). Dle ústní informace 

pořadatele produkci navštíví cca 500 lidí.  

b) Neschvaluje: 

• Prodloužení hudební produkce do 24:00 hod. (obci chybí OZV vyhláška) 

• Zapůjčení pivních setů (stoly se zapůjčují pouze občanům s trvalým pobytem v obci) 

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

c) Schvaluje: 

Písemné upozornění vlastníka odstranění lodi (vlastník byl již několikráte žádán).    

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

Usnesením č.  8 ZO schvaluje: 

Vydávání povolení ke vjezdu „K Labi“ za účelem rybaření s dodržením hygienických opatření 

žadatelů. 

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Neschvaluje žádost o umístění reklamní cedule BK Real na našem pozemku „U Labe“ 

Hlasování: pro neschválení: 6, pro: 0, zdržel se: 1 

b) Bere na vědomí informaci starosty o plánované změně trasy VRT přes bývalé uhelné sklady. 

Prozatím se jedná pouze o telefonickou informaci SŽ (Hruška). Jednání s SŽ proběhne 

2.7.2021 od 9:00 hod na OU Chodouny. Ze strany SŽ a Ministerstva dopravy ČR jde o 

chaotickou a již několikátou změnu trasy bez jakýchkoliv průzkumů a projednání.  

c) Schvaluje členství ve spolku „Rozvrtaná krajina“, který má za úkol ochranu přírody a 

zabránění nesmyslnému průběhu trasy VRT přes naše sídla. 

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

d) Bere na vědomí  informaci vedoucí restaurace o otevírací době v letních měsících, je 

vyvěšena. Místostarosta, po dohodě s vedoucí restaurace „Na Rychtě“, kdy kiosek je 

minimálně využíván, navrhl používání kiosku SK v době uzavření restaurace (neděle, 

dovolená). Pravidla k používání budou sepsána a odsouhlasena oběma stranami.   

e) Bere na vědomí informaci starosty o oznámení tradiční akce Levandulové farmy ve dnech 10. 

– 11. 7 2021. Bezproblémové parkování účastníků organizují naši hasiči a to JPO Židovice-

Hrobce. Povedenou akci hojně navštěvují i obyvatelé naší i sousedních obcí. 

f) Bere na vědomí informaci místostarosty o cyklistických závodech „MČR mládeže“ v časovce 

jednotlivců dne 9. 7. 2021 od 12:00 hod. Bezpečnost akce zajišťuje pořadatel ČS cyklistiky a 

CK Slavoj Terezín ve spolupráci s Policií ČR.  
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g) Bere na vědomí informaci místostarosty o plánované akci podniku MEVA – Group Roudnice 

nad Labem, která proběhne 10.9.2021 

h) Schvaluje žádost fotbalového klubu SK Židovice o finanční příspěvek ve výši 45 000,-Kč na rok 

2021. 

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

i) Schvaluje žádost o prodej pozemku č. 74/18 v k.ú. Židovice nad Labem, kterou na základě 

zveřejněného záměru podal Šarše Marek. Souhlasí s cenou 15 000,-Kč a úhradou za vklad do 

katastru 

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

j) Schvaluje žádost vedoucí restaurace „Na Rychtě“ o uzavření restaurace 26. 6. 2021 

z rodinných důvodů. 

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

k) Bere na vědomí informaci místostarosty o pořádání neckyády Obcí Hrobce dne 24.7.2021. 

ZO se dohodli, že se Obec této společné akce letos nezúčastní. 

l) Bere na vědomí informaci místostarosty o zájmu manželů Tóniových o část pozemku mezi 

RD a chodníkem. Vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům je třeba vyhotovit GP ze 

kterého bude jasné vlastnictví Toni, Obec, SUS.  

m) Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci OU z fondu Krajského úřadu Ústeckého 

kraje ve výši 250 000,-Kč s vlastním poddíle cca 30 ٪. Žádost pokryje výměnu venkovních a 

vnitřních dveří a drobné stavební úpravy obou nadzemních podlaží. 

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

 

Mgr. Simona Kršová   Jiří Prošek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


