USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/12/1, konaného dne 18. prosince 2014
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání:
Usnesením č. 1 ZO schvaluje:
Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/12.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 2 ZO schvaluje:
zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a
Bohdana Nitsche.
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí:
zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/11/2.
Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 11. 2014.
Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
Rozpočet obce na rok 2015, který je vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 8 463 667,Kč a ukládá starostovi jeho zveřejnění na úřední desce a to i v elektronické podobě
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 6 ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č.5 týkající se daru ve výši 70 000,-Kč za likvidaci bioodpadu od sdružení
SONO.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 7 ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6 týkající se drobných závěrečných úprav rozpočtu.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 8 ZO schvaluje:

Darovací smlouvu mezi Obcí Židovice, jako obdarovaným a Sdružením pro nakládání
s odpady (SONO), jako dárcem ve výši 70 000,-Kč, které budou použity pro účely nakládání
s odpady na území obce.
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o průběhu výběrového řízení na akci zateplení budovy čp. 66 a jménech
obeslaných uchazečů s tím, že výzva byla zveřejněna na fyzické i elektronické úřední desce
Obecního úřadu a jakýkoliv další uchazeč splňující kritéria bude zařazen do výběrového
řízení. Výběrová komise se sejde 30. 12. 2014
Usnesením č. 10 ZO schvaluje:
a) Ukončení smluvního vztahu s účetní Jitkou Novákovou dohodou k 31.122014 s tím, že
veškeré finanční závazky vyplývající ze smluvních vztahů budou vypořádány
dokončením zpracování účetního roku 2014.
b) Na základě zjednodušeného výběrového řízení přijmutí nové účetní na trvalý pracovní
poměr s platem v platové třídě 9 s přihlédnutím k odpracovaným rokům. Schvaluje
výběr paní Radky Luxové, který po konzultacích s minulými jejími zaměstnavateli a
s přihlédnutí k jejím znalostem učinili starosta s místostarostou.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí:
Námět k přemýšlení vyslovený starostou na využití budovy bývalé školy. Starosta navrhuje
budovu využít jako sportovně vzdělávací centrum tzv. IQ centrum se sídlem Obecního úřadu
v přízemí.
Usnesením č. 12 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o nutných opravách některých komunikací v obci
Usnesením č. 13 ZO:
a) Schvaluje jako stavební dozor na stavbě „zateplení budovy čp. 66“ Ing. Jaroslava Vrbu
s rozsahem prací dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
b) Schvaluje úpravu úředních hodin Obecního úřadu, kdy budou platit stávající úřední
hodiny 22. 12., 29. 12. a 30. 12. 2014, v ostatních pracovních dnech se úřední hodiny
ruší.
c) Schvaluje umístění kontejneru na textil v obci Židovice firmou Koutecký s.r.o.,
Duchcov
Hlasování ad a), b), c): pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

d) Vzalo na vědomí dodatky ke smlouvě ze dne 28.11.2013 o energetickém poradenství
s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou a doporučilo starostovi
s rozhodnutím a podpisem dodatků počkat na jarní vyúčtování energií.
e) Vzalo na vědomí informaci zastupitele chvojky těžkostech zřízení dobrovolných
hasičů a jeho návrh založení oddílu mladých hasičů pod jeho vedení a tím i nenásilné
oživení dávné tradice hasičských sborů na vesnici.

Bohdan Nitsch

Bc. Miroslav Bureš

…………………………

……………………………

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

Zveřejněno: 19.12.2014

sejmuto: 5.1.2015

