
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/9, konaného dne 18. 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. 2017/9. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a  

Mgr. Simonu Kršovou  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2017 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2017/8 

Usnesením č. 5 ZO neschvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 9 týkající se výdajů na vedení obecní kroniky. (po připomínce Mgr. 

Simony Kršové na neschválení odměny v usnesení ZO č. 2017/8/11c) 

Hlasování: pro neschválení: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

a) Zahájení výběrového řízení na stavební práce na akci „Chodníky v obci Židovice“ s datem 

18.9.2017 dle projektu vypracovaného firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o. a 

pravomocného stavebního povolení č. j. MURCE/30084/2017, které bude probíhat dle 

vnitřní směrnice č. 1/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu. 

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

Radek Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Bohdanem Nitschem. 

c) Předloženou zadávací dokumentaci vypracovanou Ing. Radkem Vraným, která bude 

zaslána těmto vybraným uchazečům:  

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) Příkazní smlouvu s firmou Eurokom plus, s.r.o. na organizaci výběrového řízení a činnosti 

spojenými s vypracováním výzvy k podání nabídek. 

Hlasování: pro. 8, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

a) Vypracování zadávací dokumentace na stavební práce na akci „Obnovení MŠ v obci 

Židovice“ Ing. Radkem Vraným, dle projektu vypracovaného Ing. Jaroslavem Vrbou 

s vydaným pravomocným stavebním povolením č. j. MURCE/26360/2017 

b) Příkazní smlouvu s firmou Eurokom plus, s.r.o. na organizaci výběrového řízení a činnosti 

spojenými s vypracováním výzvy k podání nabídek na stavební práce, vybavení gastro a 

mobiliáře. 

Hlasování: pro: 8, Proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

výměnu dřevěných oken na západní straně OÚ firmou LTK-Plast. Kombinací průzkumu trhu a 

oslovením firem v regionu byla vybrána výše uvedená firma s nejnižší nabídkou ve výši 

64 543,-Kč. S touto firmou jsou dobré zkušenosti při dodávání drobných prací pro OÚ 

v minulosti. Objednáním prací ZO pověřuje starostu obce. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se : 0 

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o vzájemných stížnostech občanů, které obecní úřad nemůže řešit. Jde o 

majetkoprávní spory, které si musí stěžovatelé řešit mezi sebou i popř. soudní cestou. 

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Schvaluje postup, navržený starostou související s prodejem pozemku dle GP 

označený číslem 135/15 u bytového domu čp. 56. Nájemníci výše uvedeného 



bytového domu budou vyzvání k účasti na příštím jednání ZO, kde bude problém 

řešen.  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

b) Schvaluje nákup ukazatelů okamžité rychlosti s cenou do 200 000,-Kč podle 

směrnice číslo 1/2017 s tím, bude vybrán dodavatel splňující požadavky OÚ  - 

nejnižší cena.                      

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Schvaluje nákup archivních regálů do uvolněných prostor OU.                         

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0  

d) Bere na vědomí starostou schválenou zadávací dokumentaci a jmenování hodnotící 

komise na akce „oprava kapličky v Židovicích“ a „Zázemí sportovního areálu“. Po 

otevření obálek a posouzení nabídek hodnotící komisí bude vybrán dodavatel pro 

obě akce na mimořádné schůzi ZO 29. 9. 2017. 

e) Schvaluje odměnu za vedení kroniky pro zastupitelku Jiřinu Vítovou ve výši 10 000,-

Kč.                                                                                                                                  

Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

Bc. Miroslav Bureš Mgr. Simona Kršová 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 20. 9. 2017                                  sejmuto: 5. 10. 2017  


