USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2013/09, konaného
dne 24. září 2013

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje:
doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2013/09.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 2 ZO schvaluje:
zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu Mgr. Simona
Kršová a Bc. Miroslav Bureš.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí:
zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2013/08.
Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí:
zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2013
Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Povodím Labe, s.p. a Obcí Židovice na
zřízení věcného břemene na užívání cyklostezky, která bude v majetku Obce
Židovice na pozemcích č. 398/4, 433/2, a 433/4, v k.ú. Židovice nad Labem,
které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s nimi pro Povodí Labe, s.p.
za úplatu 1,-Kč za 1m² plochy věcného břemene.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 6 ZO schvaluje:
Postup navržený starostou na výběr dodavatelů prací na akci „Závlaha
víceúčelového hřiště“, kdy obci byla poskytnuta dotace z „programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2013“ ve výši 192 000,-Kč. Vzhledem k tomu, že
jde o zakázku malého rozsahu ve výši cca 322 000,-Kč, kdy nemusí být
výběrové řízení, byly, na základě dílčích nabídek prací, vybráni tito

dodavatelé: Na základě smluv o dílo, vrtanou studnu s vystrojením dodá
firma BAU-GEO, s.r.o., Skalice u České Lípy, připojení studny na elektriku a
rozvody vody po hřišti firma Přemysl Pém z Roudnice nad Labem, pásový
zavlažovač ORMA 32/70 firma Závlahy Rameš ze Všetat, zahradní traktor
VIKING MT 6127 ZL pak firma 2kR, s.r.o., z Roudnice nad Labem. ZO
pověřilo starostu obce podpisem smluv o dílo a kupních smluv.
Hlasování: pro 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o dílčím přezkoumání hospodaření za obce za 1. Pololetí
2013 provedeného Krajským úřadem, kdy nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
Usnesením č. 8 bere na vědomí:
Zprávu místostarosty o průběhu příprav na volby do poslanecké sněmovny.
Usnesením č. 9 vzalo na vědomí:
Informaci starosty o zamýšlené stavbě „skladu HACCP Židovice“ a žádost
Aromy a.s o vydání závazného stanoviska k projektu k územnímu
rozhodnutí. Zastupitelé požadují bližší seznámení s projektem a
skladovanými látkami. Pověřuje starostu k zajištění těchto informací na
příštím ZO.
Usnesením č. 10 bere na vědomí:
Informaci starosty o zahájení řízení ve věci žádosti fyzické osoby „Ing. Pavel
Janů – sběr a výkup odpadů“, rozšíření o papírové a lepenkové obaly.
Usnesením č. 11
a) Bere na vědomí informaci zástupce obecně prospěšné společnosti
„Energie pod kontrolou“ o možnosti zapojit se do společného odběru
energií. ZO pověřuje starostu a zastupitele Marka Beránka
ekonomickým posouzením nabídky.
Ověřovatelé:
Mgr. Simona Kršová
…………………………

Bc. Miroslav Bureš
……………………………
Ing. Miloslav Krejný, starosta obce
……………………………………….
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