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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-1, konaného dne 24. ledna 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-1 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Proška a pana 

Bohdana Nitsche 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 12/2021 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2021/11 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 1, týkající přesunu finančních prostředků mezi bankami a dotace na 

činnost státní správy. 

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

Usnesením č.  6 ZO schvaluje:  

Přesun finančních prostředků z běžného účtu ČNB na spořící účet V MONETĚ Money bank a.s. 

s úrokem 2 % a volnou dispozicí s těmito prostředky.  

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Uzavření smlouvy o dílo na stavbu dvou přechodů pro chodce u MŠ a Aromy s firmou Stavby 

Cikánek s nabídkovou cenou 210 000,-Kč bez DPH, která byla nižší než nabídka firmy Arteso, 

s.r.o. 

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

Postup prací navržený starostou na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení OU“, kdy práce se 

budou zadávat po částech podle výhodnosti a nabídek dodavatelů po zkušenostech ZO na 

základě objednávek. Na dodávku otopného systému rozvodu vody, kanalizace a sociálního 

zařízení byla vybrána firma Jiří Motejl, vytápění – plyn – voda, se sídlem v Židovicích, s cenovou 

nabídkou ve výši 127 157,-Kč s DPH, na dodávku interiérových dveří, po zkušenostech, firma 

GRIMAX s.r.o. s cenovou nabídkou 99 885,-Kč, která bude ještě upravena po zaměření 

skutečného stavu. Na zednické a obkladačské práce budeme preferovat opět místní firmy.      

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty obce o zájmu občanů o pořádání komunitních akcí na zahradě MŠ bez 

přístupu do MŠ (narozeniny dětí ve věku do 10 let, svatebních obřadů, fotografování dětí atp.). 

Podmínkou je vyřešení sociálního zázemí neomezujícího provoz MŠ. 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Účast a financování školení na práci s motorovou pilou pana Bohdana Nitsche s náklady cca 

4 000,-Kč 

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

Usnesením č. 11 ZO   

a) Schvaluje, Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
10.3.2022 na budově OÚ jako připomínku 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu násilně potlačeného čínskou armádou, při němž zahynulo 800 000 Tibeťanů.   

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

b) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě se SMS-služby s.r.o., o poskytování „služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů“ se zvýšením částky na 2 100,-Kč čtvrtletně od 1.1.2022. 

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

c) Schvaluje navýšení částky za administraci zpravodaje pro Pavla Vodného o 800,-Kč. 

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

d) Schvaluje povolování vjezdu do „zákazu vjezdu k Labi“ pouze pro občany vlastnící v obci 
Židovice rodinný dům, chatu nebo chalupu. 

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

e) Schvaluje a trvá na dodržení otevírací doby schválené Zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021 
usnesením č. 2021-6/7 (schválena změna otevírací doby restaurace „Na Rychtě“ dle 
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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.) ZO ukládá 
místostarostovi upozornit na toto porušení nájemní smlouvy nájemce restaurace 
s případnými důsledky vyplývajícími z této nájemní smlouvy. 

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

f) Schvaluje věcný dar v hodnotě 2 000,-Kč za záchranu a poskytnutí první pomoci chlapci 
ležícího na ulici pro pana Pavla Lukášovského. 

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

 

 

    Jiří Prošek                                                                                                Bohdan Nitsch 

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

   Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

  ……………..……………………………………………  


