
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2018/9, konaného dne 24. září 2018  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2018/9 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Jiří Prošek a Lukáš Krejný. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 8/2018 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 10/2018 týkající voleb do obecních zastupitelstev a Senátu ČR a nákupu 

obecního mobiliáře. 

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

Usnesením č. 5 ZO bere na vědomí: 

Informaci místostarosty o zahájení prací na rekonstrukci podlahy sálu OÚ 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Pokračování prací na kanalizaci v Aromě - stoka B, kdy stávající kanalizace je v horším než 

havarijním stavu s průsakem do sklepů a jímky se vyváží cca 1x týdně.  Starostovi ukládá sestavit 

jednoduchý rozpočet na provedení prací v režii OÚ. 

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci paní Radky Luxové o přípravě voleb do obecních zastupitelstev a Senátu ČR. 

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Směrnici 2/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kde se předpokládaná hodnota 

(PH) v čl. 3, odst.1 zvyšuje na 100 000,- bez DPH.  

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



Usnesením č. 9 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o dílčím přezkoumání hospodaření za 1. pololetí 2018 

pracovnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

b) Bere na vědomí vánoční zpívání – termín sobota 15.12. 2018 od 17:00 hodin. 

c) Bere na vědomí informaci starosty o průběhu oslav stého výročí vzniku České republiky 

s projevy pod Lipou svobody a obecní zabijačkou. Termín 3.11.2018, čas bude upřesněn. 

d) Schvaluje Smlouvu o dílo č. 39/2018 vybraným dodavatelem, firmou Moderní podlahy s.r.o., 

na „Rekonstrukci podlahy kulturního sálu obce“ s cenou 255 292,-Kč s DPH. 

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

e) Schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 45/2018 na dodávku a montáž obložení stěn kulturního 

sálu obce ve výši 76 139,-Kč s DPH. Důvodem dodávky nového obložení bylo zjištění 

havarijního stavu původního obložení stěn při bourání staré podlahy. ZO ukládá starostovi 

podepsat smlouvu o dílo. 

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

 

 Jiří Prošek    Lukáš Krejný 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 26. 9. 2018                                  sejmuto: 10. 10. 2018  


