USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/2, konaného dne 24. února 2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání:
Usnesením č. 1 ZO schvaluje:
Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/2.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 2 ZO schvaluje:
zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a
Bohdana Nitsche.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí:
zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/1/2.
Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 1. 2015.
Usnesením č. 5 ZO schvaluje:
Revokaci usnesení č. 2014-11/1/6 ze dne 4.11.2014, kterým byla schválena finanční odměna
pro neuvolněného místostarostu ve výši 12 730,-Kč, která se tímto usnesením snižuje na
12 725,-Kč, a to se zpětnou platností.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o nabídce společnosti BEC o sběru a svozu BIOODPADU do hnědých
popelnic s tím, že tento způsob bude znovu projednán po vyhodnocení dotací na svoz
bioodpadu.
Usnesením č. 7 ZO schvaluje:
Schvaluje rozpočtovanou dotaci ve výši 40 000,-Kč pro fotbalový klub SK Židovice na
tělovýchovnou činnost, pro klub stolního tenisu pak 5 000,-Kč na sportovní činnost.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí:

Informaci kulturní komise Mgr. Simony Kršové o Josefovské zábavě v termínu 21.3.2015
s tím, že na příštím ZO informuje zastupitele o případné potřebě a výši finančních prostředků
na pokrytí nákladů. Informování občanů infokanálem, veřejným rozhlasem a roznesenými
pozvánkami.
Usnesením č. 9 ZO schvaluje:
Zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP na sběr a svoz bioodpadu ve výši do 90% Ing.
Janem Broftem, IČ: 04119894. Jedná se o nákup kontejnerového komunálního automobilu
4x4 s celkovou hmotností 3,5 t s kontejnerovou nástavbou a kontejnery. Jde o speciál
nepodléhající silniční dani s povinným ručením do
1 000,- Kč na které stačí ŘP skupiny B
s pořizovacími náklady cca 2 mil. Kč bez DPH. Náklady na zpracování žádosti, administraci
projektu a výběrové řízení budou, ve výši cca 120 000,-Kč budou uznatelnou položkou
hrazenou OPŽP v rámci dotace.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí:
Zprávu místostarosty Marka Beránka o novém systému evidence psů v obci.
Usnesením č. 11 ZO:
a) Schvaluje Povodňovou komisi ve složení Ing. Miloslav Krejný, Jiří Prošek, Bohdan Nitsch.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
b) Bere na vědomí informaci s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2014 pracovníky
Krajského úřadu provedené dne 3.2.2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani jiná
rizika.
c) Schvaluje poděkování starosty obce paní Evě Pollákové, které končí pracovní poměr
28.2.2015, za dlouholetou a svědomitou práci pro občany obce s tím, že oficiální
poděkování s odměnou 2 000,-Kč se uskuteční 28.2.2015 při dětském karnevalu.

Mgr. Jiří Prošek

Bohdan Nitsch

…………………………

……………………………
Ing. Miloslav Krejný, starosta obce

Zveřejněno: 26.2.2015

sejmuto: 12.3.2015

