
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/6, konaného dne 23. června 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/6. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Bc. 

Miroslav Bureš 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/5 

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

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 5. 2015. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Účetní uzávěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2014 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb, O obcích, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 3 týkající se nákupu malé mechanizace na úklid obce ve výši 42 136,-

Kč. Důvodem je používaná zastaralá technika vyžadující časté opravy. 

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o podpisu mandátní smlouvy mezi Obcí Židovice a Ing. Broftem na 

bezproblémové čerpání dotací na cyklostezku Židovice schválené ZO usnesením č. 2015/4/12   



Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o předání staveniště na cyklostezku Židovice dne 15.6.2015 a průběhem 

prací 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Finanční pomoc psímu útulku „Psí domov“ Řepnice ve výši 5 000,-Kč 

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Nájemní smlouvu mezi Povodím Labe a Obcí Židovice na pronájem pozemků pod 

cyklostezkou do kolaudace stavby, kdy dojde k podepsání smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi oběma subjekty na základě již podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. 

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

Usnesením č. 11 ZO bere na vědomí: 

Bere na vědomí informaci starosty o stavu výzvy na svoz bioodpadu s tím, že dodavatele 

projektu, zadávací dokumentaci, výběrové řízení na dodavatele mechanizace a administraci 

projektu schválilo ZO usnesením č. 2015/2/9. Uznatelnými náklady ve výši cca 120 000,-Kč 

jsou i náklady na výše uvedené práce. Smlouva s dodavatelem těchto prací bude schválena 

po ukončeném výběrovém řízení a odeslání všech podkladů nutných k vydání rozhodnutí 

SFŽP, kdy bude známa skutečná výše dotace. 

Usnesením č. 12 ZO: 

a) bere na vědomí Informaci místostarosty o dlužnících za odpad, nájemné a energie   

b) bere na vědomí informaci starosty o cyklistické časovce juniorů ve dnech 28. a 30.7.   

 

 Dominik Chvojka                                                                                         Bc. Miroslav Bureš  

 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

Zveřejněno: 25.6.2015 

Sejmuto:      10.7.2015 

 

 


