
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/12-1, konaného dne 14. prosince 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/121. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiří Prošek a  

Jiřina Vítová  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o výsledku hospodaření k 30. 11. 2017 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 12 týkající se nákladů na čištění obecní kanalizace v Aromě a 

pořízení měřičů rychlosti. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

 schvaluje výsledky výběrového řízení ve  veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 

"MŠ Židovice - mobiliář", ve smyslu ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zadávané „Vnitřní směrnice č. 1/2017“ k zadání 

veřejných zakázek malého rozsahu, IV. kategorie v uzavřené výzvě, v souladu s 

„OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020“. 

 

Nejvhodnější nabídka od firmy: Viva school s.r.o., IČ 24730301, nabídková 

cena:  2.370.884,00 Kč vč. DPH. 

 

 ZO pověřuje starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: Viva school 

s.r.o., IČ 24730301 

 

 Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem: Viva school s.r.o., IČ 24730301 

 

Hlasování: pro: 7, Proti: 0, zdržel se: 0 

 

 



Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Předloženou kupní smlouvu na prodej parcely č. 135/15 se společenstvím vlastníků čp. 56 

s cenou 126.452,00 Kč. Zdůvodnění ceny je uvedeno v usnesení č. 2017/10/7           

ze dne 23. 10. 2017 při schválení záměru na prodej výše uvedené parcely. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) Návrh starosty na počet a složení komisí:  

1) Sociálně-kulturní komise: Mgr. Simona Kršová - předseda, Jiřina Vítová  

a Iva Vokálková - členky 

2) Stavební komise: Jiří Prošek - předseda, Bohdan Nitsch a  

Mgr. Simona Kršová - členové 

3) Zemědělská komise: Lukáš Krejný - předseda, Bc. Miroslav Bureš a Dominik Chvojka - 

členové 

b) Souběh funkcí neuvolněných zastupitelů a výši odměn: 

 místostarosta      22.134,00 Kč 

 předseda výboru /komise/      2.459,00 Kč 

 člen výboru /komise/     2.049,00 Kč 

c) Výši odměny členky komise, která není členkou Zastupitelstva obce ve výši 500,00 Kč 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti Region č. 9333576504, 

týkající se pojištění nově nainstalovaných měřičů okamžité rychlosti. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Smlouvu o poskytování specializovaných služeb, týkající se IT vybavení a elektronizace 

obecního úřadu, s firmou Graph Tech s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 10 ZO schvaluje:  

Vyhlášku 1/2017 o místním poplatku za odpady. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   

 

 



     Jiří Prošek        Jiřina Vítová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 15. 12. 2017          sejmuto: 30. 12. 2017  


