
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/7, konaného dne 24. července 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/7. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominik Chvojka a  

Mgr. Simonu Kršovou.  

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 6. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/6 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 7 týkající se drobného vydání. 

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

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o novém motivačním systému sběru směsného komunálního 

odpadu.  

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci o průběhu neckyády v termínu 5. 8. 2017 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Výběr dodavatele střechy obecního úřadu v Židovicích, kdy ze čtyř poptávaných firem přišli 

dvě nabídky. Jiří Chaloupka s nabídkou 512 539,- Kč (bez hromosvodu) a Pokrývačství strádal 

s nabídkou 459 399,- Kč (včetně hromosvodu). Po upozornění firmy Pokrývačství Strádal na 

nestandartní zhotovení střechy bez podstřešní folie byly obě firmy vyzvány k doplnění 

nabídky o podstřešní folii s novým laťováním.  Byla doplněna nabídka firmy Jiří Chaloupka ve 

výši 585 039,- Kč s DPH (bez hromosvodu), firma Pokrývačství Strádal, nabídla  



cenu 576 883,-Kč s DPH (včetně hromosvodu).  

Byla vybrána firma Pokrývačství Strádal s dodávkou střechy, včetně podstřešní folie a nového 

laťování s cenou 576 883,-Kč s DPH (včetně hromosvodu).  

ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu tuto smlouvu 

podepsat.                           

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o opravě fasády OU s rozpočtem 500 026,58 Kč a 

pověřuje starostu, před výběrem dodavatele, zjistit zda nebude zákonnou povinností 

veřejné budovy v budoucnu zateplit.    

b) Bere na vědomí informaci starosty o prodeji pozemku nově označeného dle GP 

číslem 135/15. Zastupitelé byli seznámeni s pracovní verzí odhadu nemovitosti a 

pověřují starostu se zajištěním rozpočtu na demolici ohradní zdi a rozpočtu na její 

opravu. 

c) Berte na vědomí informaci starosty o problémech se soukromou cestou na příjezdu 

k hasičárně, kdy si majitelé stěžují na vjíždění vozidel na jejich část cesty. 

Zastupitelstvo se nebude tímto problémem zabývat a je na majitelích zda si tuto část 

pozemku oplotí či ne.  

 

 

Dominik Chvojka Mgr. Simona Kršová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 26.7.2017                                  sejmuto: 10. 8. 2017  


