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U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2022-8, konaného dne 29. srpna 2022  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2022-8 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu pana Marka Beránka a ověřovatele zápisu paní jiřinu Vítovou a Mgr. 

Simonu Kršovou. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosta o hospodaření obce za 07/2022 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o kontrole usnesení za 2022/07 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 8, drobných výdajů, výdajů na VPP a rekonstrukce OU.  

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

Usnesením č.  6 ZO schvaluje:  

Pořízení „změny č. 2 Územního plánu Židovice“ na  poz. parc. č. 136/12, 136/131 a 135/1 k. ú. 
Židovice nad Labem obsahující úpravu prostorových a funkčních regulativů ploch výroby a 
skladování – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl (VL) tak, aby byla na uvedených 
pozemcích umožněna výstavba fotovoltaických elektráren i mimo střechy budov.  
 
 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny č. 
2 úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100 % z ceny díla, hrazené 
projektantovi. Dohoda o úhradě nákladů bude uzavřena před podpisem smlouvy 
s projektantem. 
 
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 55a a 55 b) platného zákona č. 225/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 1. 2018, rozhodlo, že 
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Změna č. 2 ÚP Židovice bude pořizována zkráceným postupem pořizování změny územního 
plánu, tj. bez zprávy o uplatňování a s vynecháním etapy jednání o návrhu územního plánu.   
 

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Návrh starosty na rekonstrukci sociálního zařízení restaurace spočívající v nutné výměně ležaté 

kanalizace, veškeré dlažby, zařizovacích předmětů (mísy WC, umyvadla, mušle), nutné výměny 

obkladů a dveří. Po předložení rozpočtu ZO rozhodne o dalším postupu případné rekonstrukce.   

Usnesením č. 8 ZO: 

a) Bere na vědomí žádost Charity Roudnice nad Labem o finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč na 
pečovatelskou službu. Po kontrole služby občance obce ZO rozhodne o případném příspěvku. 

b) Bere na vědomí informaci starosty na nutnost zpracování energetické koncepce obce na 
kterou bude poskytnuta dotace přes MAS Podřipsko. Tato koncepce stanoví nutnost potřeby 
energetických opatření pro snížení nákladů na energie (zateplení budov, instalace FVE, 
výměna zdrojů vytápění, rekonstrukce veřejného osvětlení atp.).  

 

 

 

Jiřina Vítová                                                                                               Mgr. Simona Kršová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 


