
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/3, konaného dne 24. Března2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Doplněný program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/3. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu  Jiřinu Vítovou a 

Bc. Miroslava Bureše. 

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO schvaluje: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 28. 2. 2015. 

Hlasování: Pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Smlouvu č. 14198073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí skládající 

se z dotací FS a dotace SFZP v celkové výši 3 851 311,50 Kč na zateplení budovy bývalé 

mateřské školy.  

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na přestavbu budovy na moderní mateřskou školku s kapacitou cca 28 dětí 

s kuchyní, jídelnou a parkovými úpravami pro potřeby dětí. Ukládá starostovi zadat 

vypracování projektu na vnitřní úpravy budovy a parkové úpravy přilehlé zahrady se získáním 

stavebního povolení do konce roku 2015. 

Hlasování: Pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Rozpočtové opatření č. 1, drobné úpravy rozpočtu ve výši 67 800,-Kč na straně příjmů i 

výdajů.   

Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 



Usnesením č. 7 ZO schvaluje:  

Návrh starosty na převod pozemku, který je částí parcely č. 405/1, ostatní komunikace, ve 

vlastnictví Ústeckého kraje – Správa a údržba silnic, týkající se budoucího chodníku po levé 

straně silnice ze Židovic do Hrobců. 

Hlasování: Pro: 9, zdržel se: 0, proti: 0  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Doplatek na dofinancování josefovské zábavy ve výši 2 700,-Kč  

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0  

 

 

 

    Jiřina Vítová                                                                                              Bc. Miroslav Bureš  

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

 


