
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice,  

konaného dne 21. 12. 2022 číslo 2022-12 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Zapisovatele pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu a usnesení pana Ing. Kateřinu 

Proškovou a Martina Rehárika. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o hospodaření obce za 11/2022  

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o plnění usnesení ZO za 11/2022  

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 12/2022 týkající se převodu finančních prostředků z termínovaného 

vkladu u České spořitelny na běžný účet obce, příjmu z dotace NPŽP, příjmu z ubytování 

Ukrajinců. Výdajů za výměnu stávajícího veřejného osvětlení za ledkové, změnu č. 2 ÚP 

Židovice, výdajů na volnočasové centrum v zahradě MŠ Židovice a dalších drobných výdajů. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočet obce na rok 2023, který je přebytkový, kdy návrh byl zveřejněn na úřední desce 

Obecního úřadu od 6. 12. 2022 do 21. 12. 2022. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se 0 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje:   

Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025, který je sestaven z plánovaných 

investičních akcí v roce 2023. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

rozpočet MŠ na rok 2023, který je zahrnut do rozpočtu obce. 



 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Žádost o finanční příspěvek na provoz MŠ na rok 2023 ve výši 42 000,-Kč měsíčně. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Židovice na roky 2023 – 2025, který je zveřejněn na webu 

MŠ Židovice.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Dodatek  D3 ke smlouvě ze dne 1. 12. 2015 za uložení biologicky rozložitelného odpadu na 

kompostárnu Židovice, cena za 1 tunu se zvyšuje na 700,-Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Žádost ředitelky MŠ Židovice o finanční příspěvek ve výši 22 680,-Kč na uhrazení faktury za 

revizi elektrospotřebičů v budově MŠ, tato částka nebyla zahrnuta do rozpočtu MŠ na rok 

2022. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku 1/2022 o ukládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy se 

výše poplatku za 1 litr zvyšuje z 0,50 Kč na 0,60 Kč.   

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

Žádost sboru dobrovolných hasičů Hrobce o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na činnost 

dětí v tomto sboru, kdy tento hasičský sport provozují i děti z naší obce. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 15 ZO schvaluje:  

Smlouvu na zřízení věcného břemene na zřízení kanalizační přípojky mezi Obcí Židovice, jako 

povinným, Naděždou Petrů a Jitkou Řezáčovou – spoluvlastnicemi pozemku st.23/2 jako 

oprávněnými v katastrálním území Židovice nad Labem. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

Usnesením č. 16 ZO schvaluje: 



Žádost Obce Židovice o uložení finančních prostředků na dobu 6 měsíců ve výši 5 200 000,- 

na termínovaný vklad s ročním úročením 5,97% u UniCredit Bank. U tohoto peněžního 

ústavu máme zřízen běžný účet s roční úrokovou sazbou 4 % a při průzkumu trhu nabídl 

nejvyšší úrokovou sazbu termínovaného vkladu.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   

 

Usnesením č. 17 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o nabídce UZSVM na bezúplatný převod parcely č. 136/84 a 136/47 v kú. 

Židovice nad Labem do majetku Obce Židovice. ZO pověřuje starostu zahájením jednání o 

převodu parcely č. 186/84, převod parcely č. 136/47 ZO nedoporučuje.  

Usnesením č. 18 ZO schvaluje: 

Finančního příspěvek pro  Charitu Roudnice nad Labem ve výši 2500,-Kč na činnost. Tato 

organizace se stará o naší občanku Miluši Janákovou. 

 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Usnesením č. 19 ZO bere na vědomí: 

 

Informaci starosty o schvalování nových ZUR VRT Praha – Drážďany 

 

Usnesením č. 20 ZO bere na vědomí: 

 

Informaci místostarosty o možném provozu restaurace „Na Rychtě“ a případném 

zapůjčování sálu na společenské akce. ZO bude předložen ke schválení návrh na smysluplné 

využití těchto prostor.  

 

       Kateřina Prošková            Martin Rehárik 

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

…………………………..…………………………………… 

 

 

Vyvěšeno: 23. 12. 2022 

Sejmuto:   10. 1. 2022 


