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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-5, konaného dne 23. května 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-5 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

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

Bohdana Nitsche 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 04/2022 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení číslo 2022/04. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 5, týkající nákladů na projekt na akci „Podzemní kontejnery“, VPP.  

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

Usnesením č.  6 ZO schvaluje:  

Smlouvu o dílo s firmou Kamil Círus na realizaci „Přechodu pro chodce u MŠ“ včetně jeho 

osvětlení s cenou 172 850,41 Kč včetně DPH. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Spolufinancování akce „Venkovní prostory pro trávení volného času“ na zahradě MŠ Židovice na 

kterou byla Obci Židovice schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dotace ve výši 300 000,-Kč 

usnesením č. 100/14Z/2022 z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022. Celkové náklady 

projektu činí 480 000,-Kč. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo na realizaci akce „Venkovní prostory pro trávení volného času“ na zahradě MŠ 

Židovice (Amfiteátr – pódium a sezení včetně horních lavic) s firmou DT Hnilica s.r.o. za cenu 

300 000,- bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.                                                             

Přípravné práce, jako jsou terénní úpravy, modelace terénu a finální úpravy mlatové plochy 

kolem pódia a zásyp amfiteátru štěrkem provedeme vlastními silami s případnou spoluprací 

s místními firmami na základě objednávky.    

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o žádosti paní Hanzlové o prodej části předzahrádky mezi silnicí a čp. 55. ZO 

navrhuje odprodej pozemku pouze v celé délce podle čp. 55. Je třeba zjistit zájem ostatních 

uživatelů bytového domu. 

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o nezájmu uchazečů o pronájem restaurace Na Rychtě na základě 

zveřejněného záměru o pronájem. ZO ukládá starostovi zveřejnění nového záměru do příštího 

ZO. 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Účetní uzávěrku Obce Židovice a MŠ Židovice za rok 2021.  

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje bez výhrad: 

Závěrečný účet Obce Židovice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021. Dokumenty byly zveřejněny 2. 5. – 23. 5. 2022 na úřední desce Obce Židovice 

i v elektronické podobě. 

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

Usnesením č. 13 ZO schvaluje: 

Budoucí ZO na roky 2022 – 2026 v počtu devíti členů. 

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

Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

Revokaci usnesení ZO č. 2022-2/9 ze dne 28. 2. 2022. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Usnesením č. 15 ZO neschvaluje: 

Nákup knih Čarovné České středohoří 

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

Usnesením č. 16 ZO: 

a) Bere na vědomí žádost pana Tóniho o odkup předzahrádky před čp. 110. Po vyhotovení GP 
bude zveřejněn záměr na případný prodej. 

b) Schvaluje předloženou projektovou dokumentaci na akci „Novostavba technologie 
peletovací linky a energobloku ve stávajícím areálu firmy SMART WOOD ENERGY s.r.o. 
Židovice“. Vydání společného povolení ZO podmiňuje dopravou suroviny (piliny a štěpka) po 
železnici (stávající vlečce ČD užívané firmou AROMA a.s. 

Hlasdování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

c) Bere na vědomí informaci místostarosty o prázdninovém provozu MŠ, který v prázdninových 
měsících (červenec, srpen) není možný z důvodů čerpání dovolené personálu MŠ.  

 

 

 

 

Jiřina Vítová                                                                                               Bohdan Nitsch 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

……………………………………………………………… 


