
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/9-1, konaného dne 29. září 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/91. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche  a  

Jiřinu Vítovou  

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

Usnesením č. 3 ZO schvaluje: 

a) Výběr dodavatele na akci „Oprava kapličky v Židovicích“, a to firmy ARTESO spol. s.r.o. 

s nabídnutou cenou 120 847,67 Kč. 

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

b) Výběr dodavatele na akci „Zázemí sportovního areálu v Židovicích“, a to firmy STAVEX 

spol. s.r.o. s nabídnutou cenou 514 209,-Kč. 

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

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 týkající se nákladů na schválené akce „Oprava kapličky v Židovicích“ 

a „Zázemí sportovního areálu v Židovicích“, voleb a odměny za vedení kroniky. 

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

Nesením č. 5 ZO schvaluje: 

a) Po projednání, znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci pod názvem 

"Stavební úpravy čp. 66 pro obnovení MŠ Židovice", zadávané ve veřejné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 

zadávané v uzavřené výzvě postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona při 

dodržení zásad dle ust. § 6 zákona. Zadání této zakázky se řídí dokumentem „Vnitřní 

směrnice č. 1/2017“ k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. kategorie, 

v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“. 



b) Starostou jmenovanou hodnotící komisi  ve složení Marek Beránek, Jiří Prošek a Ing. 

Radek Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Bohdanem Nitschem. 

c) Výběr uchazečů k zaslání zadávací dokumentace:  

Uchazeč Adresa IČ 

Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice 62743881 

ARTESO spol. s r.o.  Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem 25014871 

STAVEX Č + B s.r.o. U mlýna 167, Poplze, 411 17 Libochovice 43222528 

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní 

stavby ZÁPAD, oblast Louny 

Pražská třída 58/495, 370 04 České Budějovice 

Zasílací adresa: Postoloprtská 2956, 440 01 Louny 
48035599 

SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 25018094 

Reting CZ, s.r.o. Revoluční 7, 410 01 Ústí nad Labem 27930084 

 

d) Kritéria pro posuzování a hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci 

e) ZO pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení v uzavřené výzvě a zajištěním 

organizace výběrového řízení. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

a) Po projednání, znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci pod názvem 

"GASTRO vybavení pro MŠ Židovice", zadávané ve veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávané v uzavřené 

výzvě postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona při dodržení zásad dle ust. § 

6 zákona. Zadání této zakázky se řídí dokumentem „Vnitřní směrnice č. 1/2017“ k 

zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. kategorie, v souladu s „OBECNÝMI 

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

zakázek pro programové období 2014 – 2020“. 

b) Starostou jmenovanou hodnotící komisi  ve složení Marek Beránek, Jiří Prošek a Ing. 

Radek Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Bohdanem Nitschem. 

c) Výběr uchazečů k zaslání zadávací dokumentace:  

Uchazeč Adresa IČ 

GASTRO equipment s.r.o. 
Na Hrobci 5, 120 00 Praha 2 

Ke Klíčovu 8, 190 00 Praha 9 (zasílací adresa) 
26508346 



GASTROŠULC, s.r.o. Malá Štěpánská 1932/3, 120 00 Praha 2 29023254 

GASTROFORM, s.r.o. Ondrova 9, 635 00 Brno 01637801 

Blažek Gastro, s.r.o. Jihlavská 524/66, 140 00 Praha 4  

Maso – profit, s.r.o. Průmyslová 1561/5, 198 00 Praha 10 40612848 

 

f) Kritéria pro posuzování a hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci 

g) ZO pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení v uzavřené výzvě a zajištěním 

organizace výběrového řízení. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) Po projednání, znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci pod 

názvem "Vybavení a mobiliář pro MŠ Židovice" zadávané ve veřejné zakázce 

malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 

zadávané v uzavřené výzvě postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona 

při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona. Zadání této zakázky se řídí dokumentem 

„Vnitřní směrnice č. 1/2017“ k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. 

kategorie, v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, 

„Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 

– 2020“. 

b) Starostou jmenovanou hodnotící komisi  ve složení Marek Beránek, Jiří Prošek a Ing. 

Radek Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Bohdanem Nitschem. 

c) Výběr uchazečů k zaslání zadávací dokumentace: 

Uchazeč Adresa IČ 

NoRyNo, s.r.o. Židovice 122, 411 83 28717651 

INTERIÉRY - CEFI s.r.o. 
Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 

Provozovna: Vrchlického 809, 411 17 Libochovice 
03911144 

 Nábytek OBR Mostní 746, 278 01 Kralupy nad Vltavou 61115380 

KENAST s.r.o. J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky 27243397 

LOKKI International, s.r.o. Raisova 860, 332 02 Starý Plzenec 26349531 

 

h) Kritéria pro posuzování a hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci 

i) ZO pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení v uzavřené výzvě a zajištěním 

organizace výběrového řízení. 



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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Výběr dodavatele na dodávku dvou ukazatelů okamžité rychlosti motorových vozidel. Z pěti 

oslovených uchazečů byla vybrána firma GEMOS dopravní systémy a.s. s cenou 107 278,60 

Kč. Podepsáním smlouvy ZO pověřuje místostarostu Marka Beránka  

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

Usnesením č. 9 ZO: 

a) Schvaluje provozní řád veřejného dětského hřiště v obci Židovice. Za dodržování 

zodpovídá Jiří Prošek. 

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

b) Bere na vědomí Informaci Jiřího Proška o stavu cyklostezky a pověřuje starostu 

zahájením jednání o opravě vad v záruční době. 

 

Bohdan Nitsch      Jiřina Vítová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 29.9.2017                                  sejmuto: 15.10.2017  


