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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-3, konaného dne 28. března 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-3 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu paní Jiřinu Vítovou a 

Bohdana Nitsche 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 02/2022 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2022/02 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 3, týkající se daru pro Ukrajinu, převodu finančních prostředků mezi 

účty a drobných nákupů. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Dočasné ubytování ukrajinských uprchlíků v prostorách Obecního úřadu Židovice 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Zveřejnění nového záměru na pronájem restaurace „Na Rychtě“. Na záměr zveřejněný ve dnech 

8. 3. 2022 – 28. 3. 2022 se nepřihlásil žádný zájemce o pronájem restaurace. Kiosek „U hřiště“ 

bude provozován SK na základě již dříve sjednaného pronájmu, restaurace, do doby, než se 

najde nový nájemce, obcí. Restaurace bude fyzicky předána stávajícím nájemcem 30. 3. 2022. 

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

Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 45 000,-Kč s fotbalovým 

klubem SK Židovice 

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci Mgr. Simony Kršové o plánu kulturně-společenských akcí na rok 2022, který bude dle 

potřeby upravován a je přílohou zápisu 

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci místostarosty o přijímání dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 a 
termínech zápisů do MŠ 

b) Neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro neziskovou organizaci Linka bezpečí ve výši 
3 000,-Kč. 

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

c) Schvaluje stavbu pouze jednoho přechodu pro chodce „U Mateřské školy“ včetně jeho 
nasvětlení, které není v cenové nabídce firmy Stavby Cikánek. Po dodání kompletní cenové 
nabídky a jejím posouzení ZO bude podepsána smlouva o dílo s touto firmou. 

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

a) Schvaluje, vzhledem problematickému výběru stavebních firem, aby zednické a obkladačské 

práce na „rekonstrukci Obecního úřadu“ prováděl Šveňha Roman s tím, že k faktuře bude 

doložen soupis provedených prací podepsaný TDI. 

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

 

 

Jiřina Vítová                                                                                               Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


