
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2016/5, konaného dne 23. května 2016  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2016/5. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Lukáše Krejného a Jiřinu 

Vítovou 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2016/4 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření Obce Židovice k 31.4.2016. 

Usnesením č. 5  ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č.5, přesun prostředků z MŠ  ve výši 69 000,-Kč na zabezpečovací 

zařízení OÚ, nákup křovinořezu a oprava obecní techniky. 

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

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o projekčních pracích na MŠ. Dílčí projekt na vybavení kuchyně dodala 

firma Gastroequipment s rozpočtem 1 286 334,-Kč bez DPH    

Usnesením č. 7 ZO smlouvy o dílo: 

Na projektové práce  pro provedení stavby na akci „Zahrada MŠ v Židovicích“ s celkovou 

částkou 94 000,-Kč včetně dodání rozpočtu na realizaci akce .  

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Chodníky Židovice“ včetně 

rozpočtu s cenou 108 900,-Kč s DPH. 



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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o realizaci akce „Bezdrátový obecní rozhlas Židovice“, rozhlas bude 

odzkoušen a předán 25.5.2016.  

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o realizaci zabezpečovacího zařízení na OÚ, restauraci a kabinách SK 

dodaného firmou Technicom technology, s.r.o. Systém je funkční, hotov a předán. 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm f) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, delegaci Ing. Miloslava Krejného, starosty obce, k jednání na valné 

hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem 

Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 16.6.2016 od 10 hodin v Teplicích, kdy Ing. 

Miloslav Krejný je na základě této delegace oprávněn k účasti na jednání a k hlasování 

jménem obce Židovice na předmětné valné hromadě. Ukládá výše jmenovanému, aby se 

zúčastnil předmětné valné hromady a jednal v zájmu Obce Židovice  

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

Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Po informaci starosty o  možnostech, kvalitě a cenových relacích profesionálních 

traktorových sekaček, nákup žacího stroje ISEKI SXG 323 za cenu 506 990,-Kč 

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

Usnesením č. 13 ZO: 

a)   Schvaluje ukončení smluvního vztahu o poskytnutí příspěvku na zabezpečení ambulantní 

pohotovostní služby s Podřipskou nemocnicí s poliklinikou. Dle smlouvy má nemocnice 

poskytovat pohotovost 365 dní v roce, 24 hodin denně což se nyní neděje. 

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

b) Schvaluje nabídku na uhrazení dluhu pana Jiřího Minaříka za odběr vody ve výši 18 794,-

Kč formou měsíčních splátek 500,-Kč. 

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

c) Schvaluje nabídku firmy TP montáže s.r.o. na revizi roční revizi dětského hřiště a 

pověřuje starostu zasláním objednávky. 

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



 

 

 

 

 Jiřina Vítová                                                                                                    Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 25.5.2016                                  sejmuto: 10.6.2016  


