
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/12, konaného dne 11. 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. 2017/12. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiřího Proška a  

Bc. Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 11. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/11 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

 V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce ke schválení závěrečného rozpočtového 

opatření běžného roku týkající se přesunu financí z jednotlivých paragrafů do výše 100 000,-

Kč. ZO budou o tomto rozpočtovém opatření informováni na nejbližším zasedání ZO. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rozpočet obce na rok 2018, který je schodkový, na straně příjmů ve výši 4 512 000,-Kč, na 

straně výdajů 5 512 000,-Kč. Schodek bude hrazen z úspor minulých let.  Závazným 

ukazatelem pro plnění rozpočtu je členění dle paragrafů. ZO ukládá místostarostovy jeho 

zveřejnění na úřední desce i v elektronické podobě po celý rok 2018. 

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

 

 

 



Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) výsledky výběrového řízení ve  veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "MŠ 
Židovice - gastro", 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: GASTRO equipment s.r.o., IČ 26508346, nabídková 
cena:  1.330.993,95 Kč vč. DPH. 
 

b) ZO pověřuje starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: GASTRO 
equipment s.r.o., IČ: 26508346 
 

c) Kupní smlouvu s vybraným dodavatelem: GASTRO equipment s.r.o., IČ 26508346 
 

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

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

Po prostudování a zapracování připomínek zastupitelů bude schválena na příštím zasedání 

ZO. 

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

a) Návrh starosty na počet a složení komisí se souběhem funkcí:  

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) Informaci účetní o změně odměňování neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018 dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., dle přílohy k tomuto nařízení 

c) Informaci účetní o odměňování členky komise, která není v ZO    

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

a) Informaci starosty o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které proběhlo 

28. 11. 2017 pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje 

s konstatováním, že nebyly zjištěny vady a nedostatky. Kontroly se zúčastnily nové 

pracovnice, které vyslovily uznání účetní Radce Luxové za precizní vedení účetnictví.  

 

 



  Jiří Prošek    Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 13.12.2017                                  sejmuto: 28.12.2017  


