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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-4, konaného dne 25. dubna 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Doplněný program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-4 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

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

Jiřího Proška 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 03/2022 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2022/04. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 4, týkající příspěvku KUUK na provoz OU, kompenzační bonus Covid. 

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

Usnesením č.  6 ZO schvaluje:  

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ (příjem dvou ukrajinských dětí) na 25 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Realizaci venkovního WC ve sklepě MŠ skládající se z WC pro dospělé, WC pro děti, umyvadla, 

napojení na odpad, jednoduchého přepažení sklepa a dlažby. 

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

Realizaci „Přechodu pro chodce u MŠ“ s firmou Círus v. o. za dohodnutou cenu dle nabídky ze 

dne 24. 11. 2020 Přechod a nasvětlení ze dne 30. 3. 2022. 

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Aktualizovaný „Program obnovy a rozvoje obce“ na období 2015 – 2022. 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Na základě žádosti podniku Aroma a.s. o změnu Územního plánu na využití ploch v areálu 

závodu na stavbu FVE. Do změny bude zahrnuta i výstavba chodníku do Hrobců po levé straně 

silnice čímž se eliminují kolize chodců a cyklistů s automobily. 

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

Usnesením č. 11 ZO neschvaluje: 

Podání žádosti o dotaci s názvem Židovice – Podpora přípravy projektového záměru na chodník 

Hrobce do Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“ 

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Vypracování jednoduchého projektu na rekonstrukci Hasičárny v Židovicích s položkovým 

rozpočtem (výměna krytiny, vstupních vrat, elektroinstalace) na základě objednávky u Ing. Vrby 

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

Usnesením č. 13 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o výsledku záměru z 30. 3. 2022 na pronájem restaurace, 

kdy se nepřihlásil žádný zájemce.  

b) Schvaluje zveřejnění nového záměru na pronájem této restaurace ve dnech 27. 4. 2022 – 23. 

5. 2022  

Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

Na zahradě MŠ pořádání svatebních obřadům, kdy na zahradě proběhne pouze obřad a hostina 

se uskuteční mimo prostory MŠ. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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Usnesením č. 15 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o vodovodní přípojce Jiřího Zrůbka k novostavbě RD, kdy došlo k rozebrání 

zámkové dlažby obecních chodníků. Po zasypání výkopu a jeho zhutnění budou chodníky 

uvedeny do původního stavu. Případné propady budou opraveny žadatelem. 

Usnesením č. 16 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o schválení finanční odměny ředitelce MŠ z rozpočtu MŠ. 
Auditorky KÚÚK při plánované kontrole MŠ shledali vzorné a inovativní vedení MŠ, 
bezchybné hospodaření a nešetřily chválou na naši školku. 

b) Schvaluje krátkodobé zapůjčení sálu OÚ na rodinné oslavy s tím, že sál bude protokolárně 
předán před a po oslavě 

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

 

 

Jiří Prošek                                                                                               Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


