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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-7, konaného dne 18. července 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-7 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu pana Bohdana Nitsche a 

pana Dominika Chvojku 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 06/2022 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení za 2022/06 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 7, drobných výdajů na opravách mechanizace, údržbě zahrady MŠ a 

výdajů na údržbě restaurace.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Vydání souhlasného stanoviska na akci „Sklad lihu včetně oplocení, elektro přípojky NN, 

odstavné plochy pro kamion se stáčením a plnícím místem, váhy, kompresoru a jímky na 

kontaminovanou dešťovou vodu“ na parcele č. 135/1 v k. ú. Židovice nad Labem ve vlastnictví 

Aromy Židovice a.s. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na řešení havarijního stavu stromů „U Labe“. Dojde k ořezání všech suchých větví 

a tím k odlehčení korun stromů. Po posouzení dendrologem dojde k případnému poražení 

některých stromů v době vegetačního klidu.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 



Zveřejněno: 20. 7. 2022                                                                                         sejmuto: 5. 8. 2022   

 

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Schvaluje návrh starosty na řešení provozu restaurace „Na Rychtě“. Restaurace, včetně 
kuchyně, se dovybaví technologií nutnou pro zajištění provozu a poté bude nabídnuta 
k pronájmu. V případě nezájmu nájemců se o provoz postará Obec Židovice. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  

 

 

 

 

 

 

Bohdan Nitsch                                                                                  Dominik Chvojka 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


