
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/4, konaného dne 25. dubna 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/4. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Jiřího 

Proška 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/3 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření Obce Židovice k 31. 3. 2016. 

Usnesením č. 5  ZO schvaluje: 

V souladu se zveřejněným záměrem Obce Židovice na prodej parcely č. 74/7 v k.ú. Židovice 

nad Labem byly projednány žádosti dvou uchazečů o koupi výše uvedeného pozemku. Po 

námitkách paní Šimové, matky vlastnice sousedních pozemků, ZO schvaluje následující 

postup. Před výběrem uchazeče budou vytyčeny vlastnické hranice obecního pozemku č. 

74/7 sousedícího s pozemky manželů Kačenkových a pozemkem paní Rudorférové a poté 

vybrán nejvhodnější uchazeč. Pokud paní Šimonová bude jednat za dceru, musí být žádost 

doplněna plnou mocí s ověřeným podpisem 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Smlouvu na pojištění obecního majetku s pojišťovnou Generali z 31. 3. 2016 č. 9333576118 

s pojistnou částkou 48 737,-Kč, kdy ZO vybíralo ze dvou uchazečů Generali a Kooperativy.   

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

 

 



Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o průzkumu trhu na vybavení budoucí MŠ nábytkem a zařízení kuchyně. 

Zástupce firmy Gastroequipment po konzultaci s projektantem nabídl vypracování projektu 

na vybavení kuchyně za cenu 8 000,-Kč bez DPH. Tento projekt bude předložen v rámci 

celkové projektové dokumentace ke schválení Krajské hygienické správě.  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Cenovou nabídku ve výši 94 000,-Kč firmy Atelier zahradní a krajinářské architektury 

Mariánské Lázně na vypracování projektové dokumentace na akci „Zahrada MŠ Židovice“, 

která bude zpracována na základě studie řešení této zahrady. Firma byla vybrána na 

doporučení starosty a projektanta Ing. Vrby, kteří získali reference od starostky Obce 

Dobříně a prohlédli si, již zrealizovanou zahradu u MŠ Dobříň dle projektu této firmy.   

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Výdaje na vypracování dílčích projektů na topení a elektroinstalace MŠ ve výši cca 50 000,-  

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 4 týkající se přesunu finančních prostředků z rezervy na MŠ na výdaje 

týkající se obecního rozhlasu, zabezpečovacího systému OÚ, projektových prací na chodníky 

a oprav OÚ vyvolaných vloupáním do restaurace a pokusem o vloupání na OÚ. Dále pak řeší 

drobné přesuny vyplývající z daňového přiznání a postoupením pohledávky.  

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

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo na instalaci zabezpečovacího systému do objektu Obecního úřadu č. 

TT160177 s cenou díla 28 186,-Kč a smlouvu o dílo č.TT130032 na dodávku a instalaci 

bezdrátového obecního rozhlasu s cenou 268 594,-Kč.  

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Výběr uchazeče na vypracování projektové dokumentace na chodník „Židovice střed“  
a „K Aromě“. Z předložených nabídek firem Projekce Filip, s.r.o. a ing. Jiří Zapletal byla 
vybrána, po diskusi zastupitelů a vzhledem ke zkušenostem a sídlu firmy, Projekce Filip s.r.o. 
s nabídnutou cenou 90 000,-Kč bez DPH. 
 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 



Usnesením č. 13 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o zajištění občerstvení v kiosku při domácích fotbalových utkáních 

sportovním klubem SK Židovice v režimu zkušebního provozu do konce jarního kola. Další 

provoz bude řešen po vyhodnocení jarní sezony. 

Usnesením č. 14 ZO: 

a)   Bere na vědomí informaci starosty o nabídce na traktorovou sekačku ISEKI SXG 323 a 

326 od firmy Šípal – prodej komunální techniky. Jedná se o profesionální sekačku 

s úsporným naftovým motorem, velkým sběrným košem vyklápěným do výšky cca 2 m, 

čímž dochází k úspoře jednoho zaměstnance na překládání do kontejneru. Úsporný 

naftový motor má hodinovou spotřebu cca do 2 l nafty. Sekačkou je možno sekat i 

mokrou a vysokou trávu. Odhadovaná úspora za měsíc provozu cca 12 000,-Kč.                                                                                      

b) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o „sletu čarodějnic“ 30.4.2016 od 18:00 hod. 

 

 

 

 Bohdan Nitsch                                                                                               Jiří Prošek 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 28.4.2016                                  sejmuto: 13.5.2016  


