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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2021-6, konaného dne 28. července 2021  

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

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2021-6 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu pana Bohdana Nitsche a 

pana Dominika Chvojku. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 6/2021 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2021/5 

Usnesením číslo 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 7, týkající finančních prostředků na mzdu dalšího pracovníka 

z programu VPP pracovního úřadu. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením číslo 6 ZO schvaluje:  

Zákaz vjezdu osobních automobilů návštěvníků při soukromých společenských akcí na vybrané 

místní komunikace v obci. Netýká se obecních akcí  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením číslo 7 ZO schvaluje: 

Změnu otevírací doby restaurace „Na Rychtě“ podle oznámení provozovatele ze dne 21. 7. 2021 

se zpětnou platností od 21. 7. 2021 s podmínkou, že při dalším omezení otevírací doby může ZO 

trvat na dodržení nájemní smlouvy.   

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  
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Usnesením číslo 8 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o průběhu případných tras VRT a snaze obcí zabránit 

chaotické přípravě, investorem Správou železnic, stavby za 200 mld. Kč.  

 

b) Schvaluje memorandum spolku VRTáci o vzájemné spolupráci obcí při přípravě VRT 
s následujícím prohlášením: 

 „Tímto prohlašujeme, že souhlasíme s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci 
uvedeného v příloze tohoto prohlášení, s výhradou toho, že uzavření Memoranda může 
podléhat schválení příslušného orgánu, dle příslušných právních předpisů“. 

  
        Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Schvaluje předběžnou spoluúčast na tvorbě krajinného plánu, iniciovaného spolkem 

„Koridor D8“, zájmového území, který by mněl vyloučit lokality kudy VRT nemůže vést a 

zároveň poskytne kvalitní informace o našem území při tvorbě ÚPD a jejich změn. Po určení 

finančního poddílu naší obce schválíme definitivní spoluúčast.  

        Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

d) Schvaluje předběžnou spoluúčast na tvorbě ortofotomapy (nalétnuto dronem) 

s vyznačeným průběhem modré, červené a zelené trasy VRT v terénu. 

        Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením číslo 9 ZO bere na vědomí: 

Stížnost Oldřicha Štiky bytem čp. 61 na hlasitou hudební produkci v čp. 1. OÚ nemá možnost 

zakázat tyto produkce v objektech v soukromém vlastnictví, byť jsou sebehlasitější. Pokud 

produkce probíhá po 22. hodině je nutná stížnost na Policii ČR.  

Usnesením číslo 10 ZO schvaluje: 

Využití nového amfiteátru MŠ na letní kino pro veřejnost. Na pořízení promítací techniky bude 

využito dotačních prostředků 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

 

Bohdan Nitsch   Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


