USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/9, konaného
dne 18. září 2012

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje :
Program jednání zastupitelstva obce Židovice č. 2012/8
Hlasován í : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 2 ZO schvaluje :
Zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a jako ověřovatele zápisu Mgr. Simona Kršová a
Lukáš Krejný.
Hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesením č. 3 ZO vzali na vědomí :
Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2012/8.

Usnesením č. 4 ZO vzali na vědomí :
Zprávu starosty o hospodaření obce za 08/2012

Usnesením č. 5 ZO vzali na vědomí :
Zprávu starosty o připravených a připravovaných staveních akcích v obci, o stavu
jednotlivých objektů, jejich využití a přibližných rozpočtech na rekonstrukce nebo investice.
Podrobnosti uvedeny v zápise.

Usnesením č. 6 ZO:
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a) Schvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky o odpadech a pověřuje přípravou Marka
Beránka
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
b) Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na parcele č.
127/1, k.ú. Židovice nad Labem, ve vlastnictví Third Dutch Investment Group, s.r.o.
jako povinným, týkající se stavby kanalizace. Smlouva je nutná pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení – akce „řešení havarijního stavu kanalizace
v Židovicích“. Smlouva o zřízení věcného břemene bude zřízena za jednorázovou
úplatu 10 000,-Kč.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

c) Bere na vědomí :
Zprávu starosty o plánovaných kulturních akcích a termínech konání
1. Posvícení – zábava 29.9.2012
2. Mikulášská pro děti – 8.12.2012
3. Poslední leč -1.12.2012

Ověřovatelé : Mgr. Simona Kršová

…………………………………..

Lukáš Krejný

………………………………………….

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

……………………………………………
Do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout na obecním úřadě
v Židovicích do 16. října 2012.

Vyvěšeno dne : 20.9.2012
Sejmuto dne : 5.10.2012
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