
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2012/02, konaného                

dne 14. února 2012  

 

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

projednání: 

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2012/02. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a 

Petra Duchoslava. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2012/01. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce za rok 2011, která je přílohou zápisu 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

rozpočtové opatření č. 1 – příspěvek na výkon státní správy ve výši 72 100,-

Kč 

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

Usnesením č. 6 ZO:  

a) bere na vědomí petici občanů za obnovení nájemní smlouvy na 

pronájem restaurace v Židovicích panu Josefu Rubešovi s tím, že se 

ZO domnívá, že jeho zájem o další pronájem trvá  

b) bere na vědomí písemnou informaci pana Pavla Jirouta, přechodně 

bytem Židovice čp. 29, jako případného zájemce o pronájem restaurace 

v Židovicích o provozu restaurace 

c) schvaluje postup navržený starostou obce na pronájem restaurace od 

1.4.2012 a pověřuje komisi dohlížející nad kvalitou služeb ve složení 



Mgr. Simona Kršová, Petr Duchoslav a Bohdan Nitsch přípravou 

výběrového řízení                                      

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

 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Postup navržený starostou obce na zpracování projektové dokumentace na 

vyřešení havarijního stavu „jednotné kanalizace“ a splaškové kanalizace 

v Aromě s vyloučením balastních vod natékajících na ČOV Židovice a 

pověřuje stavební komisi zasláním poptávky vybraným zpracovatelům.  

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

Usnesením č. 8 ZO: 

a) bere na vědomí zprávu starosty obce o dotaci na nový územní plán 

obce z programu Obnovy venkova Ústeckého kraje. 

b) schvaluje žádost o dotaci na obnovu zeleně obecního parku a parčíku 

s historickou lípou  před OÚ se stavbou nové autobusové čekárny 

z programu na obnovu venkova MMR. Pověřuje kulturní komisi 

uspořádáním akce s dětmi na podporu tohoto programu.   

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Záměr na pronájem cesty p.č. 290/3 v k.ú. Židovice nad Labem MS sdružení 

Rohatce-Libotenice k údržbě vedoucí ke zlepšení životních podmínek drobné 

a srnčí zvěře beze změny kultury – bezúplatně.  

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

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

informaci starosty obce o prodeji zahrádek u čp. 56 v Aromě s tím, že k 

prodeji může dojít až po vyřešení trasy nové kanalizace. 

Usnesením č. 11 ZO: 

a) bere na vědomí informaci starosty o stavu stavebního řízení na 

stavbu centrálního skladu chemikálií v Aromě 

b) bere na vědomí informaci starosty o zahájení řízení ve věci výkupu 

kovového šrotu v areálu uhelných skladů v Židovicích 

c) bere na vědomí informaci starosty  o nabídce umělecké agentury 

KAZ Nový Bor na pořádání kulturních akcí pro děti a seniory 



d) bere na vědomí připomínku paní Jitky Zrůbkové k datu výsadby 

lípy svobody před OÚ 

e) neschvaluje nákup a instalaci dopravních zrcadel na výjezdu 

z výrobního areálu Aromy s tím, že bezpečný výjezd ze svého 

soukromého objektu si má firma zajistit sama 

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

 

 

 

Ověřovatelé: Jiří Prošek Petr Duchoslav 

           

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

………………………………………. 

    

 

 

Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na 

Obecním úřadě v Židovicích do 6.března 2012  

 

 


