
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice,  

konaného dne 23. 11. 2022 číslo 2022-11 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Zapisovatele pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu a usnesení pana Lukáše Krejného a 

pana Martina Rehárika. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Program zasedání Zastupitelstva obce, který je v souladu s pozvánkou na zasedání 

Zastupitelstva Obce Židovice. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o hospodaření obce za 10/2022  

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o plnění usnesení ZO za 10/2022  

Usnesením č. 5 ZO: 

a) Bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 10, týkající se výměny 

stávajícího veřejného osvětlení za ledkové s úsporou spotřeby elektrické energie. 

b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 11, týkající se rekonstrukce restaurace 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:  

Návrh rozpočtu na rok 2023, který bude zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu po 

připomínkách Zastupitelů obce. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:   

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025, který představila účetní Obce a 

je sestaven z plánovaných investičních akcí, zveřejněných v úvodním slově starosty obce ve 

zpravodaji za 3Q/2022. 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje:  

Žádost Sportovního klubu SK Židovice o finanční příspěvek na ro 2023 ve výši 45.000,00 Kč, 

který bude použit na zabezpečení chodu klubu.  

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 



Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Inventarizační směrnici 1-2022  

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023 předložený ředitelkou MŠ 

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Žádost ředitelky MŠ o finanční příspěvek na rok 2023 ve výši 41.900,00 Kč. Příspěvek bude 

schválen po zapracování do rozpočtu obce na rok 2023 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2023-2024, který představila účetní obce. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo, že určeným zastupitelem pro územní plánování 

bude do konce volebního období 2022 - 2026 Ing. Miloslak Krejný, starosta obce 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

Smlouvu č. 1190700458 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

uzavřenou na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR č. 1190700458, uzavřenou 

mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Židovice, IČ 00526479. Podpora bude dle 

smlouvy poskytnuta ve výši 399.748,45 Kč.  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 15 ZO schvaluje:  

Uložení finančních prostředků ve výši 5.100.000,00 Kč na termínovaný vklad na období 

v délce šesti měsíců (2022/12 – 2023/6) podle nabídky UniCredit Bank z 16. 11. 2022 s roční 

úrokovou sazbou 5,97%. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0   

 

Usnesením č. 16 ZO bere na vědomí: 

Návrh starosty na zveřejnění ankety v obci na prospěšnost obecního zpravodaje vydávaného 

čtvrtletně Obecním úřadem Židovice pro občany obce. Anketa bude vyhodnocena v únoru 

2023. Na základě výsledků bude rozhodnuto o jeho vydávání.   

 



Usnesením č. 17 ZO bere na vědomí: 

Výsledek zveřejněného záměru na pronájem restaurace „Na Rychtě“, kdy zájem o pronájem 

restaurace neprojevil žádný uchazeč. Restaurace s přilehlým sálem musí fungovat i jako 

kulturní zařízení Obce Židovice pro pořádání obecních společenských a vzdělávacích akcí pro 

občany obce. Bere na vědomí návrh starosty o dočasném zajišťování občerstvení na těchto 

akcích Sportovním klubem SK Židovice. O dohodě mezi Sportovním klubem a Obcí Židovice, a 

zároveň o podmínkách zapůjčení tohoto zařízení občanům obce rozhodne Zastupitelstvo 

obce na svém příštím zasedání. 

Usnesením č. 18 ZO: 

a) Schvaluje návrh starosty na likvidaci košů na psí exkrementy v lokalitě „U Labe“, které 

občané nevyužívají a jejich nahrazení odpadkovými koši na směsný komunální odpad. 

        Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

b) Bere na vědomí upozornění zastupitelky Mgr. Simony Kršové na obavy občanů chodících 

po chodníku s malými dětmi kolem čp. 17 z napadení dorážejícími velkými psy, 

chovanými v usedlosti, přes chatrná vrata. Ukládá starostovi písemně upozornit majitele 

usedlosti na toto nebezpečí a požádat o řádné zabezpečení vrat.  

 

 

       Lukáš Krejný            Martin Rehárik 

………………..……………….                                                                             ……………….……………….. 

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

…………………………..…………………………………… 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 11. 2022 

Sejmuto:   10. 12. 2022 


