
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/1/2, konaného dne 27. Ledna 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/1/2. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu  Mgr. Simona Kršová a 

Dominik Chvojka. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/12/1. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 12. 2014. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Osvobození občanů za rok 2014 trvale v obci přihlášených, leč v obci se nezdržujících a 

neprodukujících komunální odpad. Jmenný seznam je přílohou zápisu. 

Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o vybírání poplatku za psy a jeho návrh na zefektivnění výběru. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí:  

Informaci starosty o možnosti získání až 90% dotace na sběr a dopravu bioodpadu a jeho 

sběr, v rámci obce, formou menších traktorových kontejnerů.  

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí:  

Informaci starosty o blížím se „auditu“ prováděného úředníky Krajského úřadu dne 3.2.2015 

s připomínkou z toho vyplývajících povinností místostarosty a předsedů výborů. 

 



 

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o zefektivnění výběru poplatků „U Labe“ od kempujících rybářů. Lokalita, 

z hygienických důvodů, není uzpůsobena k dlouhodobému stanování a kempování. Pověřuje 

výběrem poplatků zastupitelku Mgr. Simonu Kršovou. 

Usnesením č. 10 ZO : 

a) Schvaluje nový platební výměr pro hlavní účetní Obecního úřadu Radku Luxovou 

s platností od 1.1.2015 s částkou, dle 9. platové třídy, s praxí do 19 let, ve výši 

19 090,-Kč hrubého měsíčně. 

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

b) Vzalo na vědomí informaci starosty o připravenosti investičních akcí v Židovicích    

Cyklostezka – stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele, žádost o dotaci 

Bývalá škola, čp. 66 – stavební povolení, rozhodnutí o přiznání dotace, výběr 

dodavatele 

Zázemí sport. areálu  - kiosek – projekt, nutno prodloužit SP 

Park s čekárnou – stavební povolení nemusí být, projekt hotov 

Chodníky – projekt, nutno prodloužit SP 

Bývalá škola, čp. 66 – interiér – nabídka projektu Studecká – 190 000,- 

Školní zahrada -  parkové úpravy, dědské hřiště – nabídka projektu Gabriel – 50 820,- 

Chodník Hrobce -  nabídka projektu Filip – 116 000,-, nutný GP, není naše dar SÚS 

Rozhlas bezdrátový s ústřenou 

V.O.  snížení energetické náročnosti 

c) Schvaluje na základě výzvy Spolku Lungta ze dne 21.5.2015 v rámci mezinárodní 

kampaně „Vlajka pro Tibet“ k 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci na 10. 

března vyvěšení tibetské vlajky. 

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

d) Schvaluje Ing. Miloslava Krejného jako pověřeného zastupitele pro jednání se 

stavebním úřadem ve věci nového územního plánu 

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



e) Bere na vědomí informaci zastupitelky Jiřiny Vítové o plánovaném dětském 

maškarním karnevalu na 28.2.2015 

 

 

 

Mgr. Simona Kršová                                                                                     Dominik Chvojka  

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

Zveřejněno: 29.1.2015                sejmuto: 15.2.2015 

 

 


