
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-6, konaného dne 17. června 2020  

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

 

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-6 

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

 

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Mgr. 

Simonu Kršovou 

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

 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 17.6.2020 a nebezpečí nedostatku finančních prostředků 

v letošním roce způsobené vládou schváleným kompenzačním bonusem vypláceným na úkor 

veřejných rozpočtů obcí a měst. Objem finančních prostředků může být o cca 20% nižší a hrozí 

zastavení veškerých plánovaných investic obce. Kompenzace v nedohlednu. 

 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/5. 

 

Usnesením číslo 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření číslo 6 týkající se investic obce do dětské zahrady MŠ. 

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

 

Usnesením číslo 6 ZO schvaluje: 

 po projednání výsledky výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

"Zahrada mateřské školy v Židovicích", ve smyslu ust. § 27 písm. a) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané v souladu s dokumentem 

„Vnitřní směrnice č. 2/2018“ k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, dále 

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

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“, dokumentem 

„Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020“ verze 8.0. 

 ZO pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. Důvodem 

pro zrušení výběrového řízení je skutečnost, že hodnotící komise v rámci posouzení 

nabídek dodavatelů shledala, že žádný z účastníků nesplnil požadavky zadavatele na 

maximální výši nabídkové ceny stanovené v zadávací dokumentaci a byly vyřazeny 

nabídky všech účastníků. 

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



Usnesením číslo 7 ZO schvaluje: 

 záměr zahájení zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na služby „MŠ Židovice - 

zahrada“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

 ZO pověřuje starostu obce zajištěním organizace zadávacího řízení firmou Eurokom 

plus, s.r.o, IČ 24698172. 

 

 Starostou jmenovanou hodnotící komisi ve složení Marek Beránek, Bohdan Nitsch a Ing. 

Radek Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Jiřím Proškem. 

 

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

Usnesením číslo 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci nájemce restaurace „Na Rychtě“ o provozu restaurace. 

a) schvaluje žádost pronajímatele restaurace „Na Rychtě“ ze ne 1.6.2020 o stavbu otevřené 

pergoly, která bude sloužit jako mobilní venkovní kuchyně pro přípravu rychlého 

občerstvení. 

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

b) schvaluje užívání asfaltové plochy nájemcem restaurace pro parkování vozidel, do celkové 

hmotnosti 3,5 t, v době oběda od 11:00 do 14:00 s tím, že případné spory vyplývající 

z provozu na této neveřejné ploše budou řešeny nájemcem restaurace. Mimo výše 

uvedenou dobu bude prostor uzavřen. Pokud v obci bude probíhat hromadná akce, budou 

pro tuto akci kurty uvolněny. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 

c) schvaluje otevírací dobu restaurace v době   pondělí – čtvrtek  11:00 – 21:30 

                                                                    pátek, sobota       11:00 – 24:00 

        neděle                      zavřeno 

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

Usnesením číslo 9 ZO neschvaluje: 

Žádost firmy Proner s.r.o. o souhlas s přeložkou nadzemního vedení NN přes parcelu č. 132/2 

v     k. ú. Židovice nad Labem projektovanou jako vrchní vedení na výše uvedené parcele. ZO 

požaduje, aby přeložka byla uložena do země s odstraněním příhradového stožáru u trafostanice. 

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

 

Usnesením číslo 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o přípravě stavby vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany, která negativně 

ovlivní život občanů v obci. 



 

Usnesením číslo 11 ZO schvaluje: 

Účast na společné akci „Neckyáda“ pořádané ve spolupráci s Obcí hrobce pořádané v termínu 

25. 7. 2020. 

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

 

Usnesením číslo 12 ZO schvaluje: 

na základě žádosti ředitelky MŠ Židovice ze dne 8. 6. 2020 výjimku dle §23 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, navýšení kapacity počtu dětí v mateřské škole na 25 na třídu. 

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

 

Usnesením č. 13 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o cyklistických závodech v Židovicích pořádaných 

Klubem cyklistů roudnických ve dnech 5. a 6. 7. 2020 (Giro de Zavadilka). 

b) Bere na vědomí in formaci starosty plánovaných investičních akcích 

  

 

 

 Dominik Chvojka                                                                            Mgr. Simona Kršová 

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

……………….………………………                                                                  

 

Zveřejněno: 19. 6. 2020 

Sejmuto:      5. 7. 2020      


