
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/11/2, konaného dne 25. listopadu 2014  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/111. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu  Lukáše Krejného a 

Jiřinu Vítovou. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/09. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 10. 2014. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Návrh rozpočtu na rok 2015, který je vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši             

8 463 667,-Kč a ukládá starostovi jeho zveřejnění na úřední desce a to i v elektronické 

podobě 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 4 týkající se voleb do ZO. 

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje:  

Smlouvu na nákup PHM s firmou BENA CZ, s.r.o. 

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

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 



Darovací smlouvu mezi Obcí Židovice a Hanou Vonostránskou poskytující poštovní služby pro 

Partner pošty Hrobce na částku 6 000,-Kč   

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

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Rozpočtový výhled do roku 2016, kdy rozpočty jsou postavené jako vyrovnané s mírným 

nárůstem vlastních prostředků na obecním účtu.  

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

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na vypracování zadávací dokumentace firmou Eurocom Plus, s.r.o, 

zastoupenou Ing. Radkem Vraným s organizací výběrového řízení ve veřejné zakázce 

malého rozsahu na stavební práce  „Zateplení budovy bývalé školy v Židovicích“ 

zadávané postupem mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle 

Vnitřní směrnice č. 1/2013 „PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO 

ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA“. 

ZO schvaluje parametry výběrového řízení dle předložené kvalifikační dokumentace. 

Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena včetně DPH.  

Zadávací dokumentace je součástí zápisu. 

Dle výše uvedené vnitřní směrnice bude osloveno 5 dodavatelských firem. 

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

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Příkazní smlouvu na zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení na 

zateplení budovy bývalé školy v Židovicích s firmou Eurocom Plus, s.r.o., zastoupenou Ing. 

Radkem Vraným. 

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

Usnesením č. 12 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o nutnosti vyklizení budovy bývalé školy v návaznosti na probíhající 

výběrové řízení na akci „zateplení budovy bývalé školy“ a nutnost objednání kontejneru. 

Možnost využití vybavení bývalé školy (školky) posoudí kulturní a sociální komice. 

Usnesením č. 13 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o problémech se založením dobrovolných hasičů a jeho návrh, aby 

budoucí dobrovolní hasiči pod patronací zastupitele Dominika Chvojky: 



1. Navštívili Sbor dobrovolných hasičů Polepy, kteří zajišťovali předvedení své techniky 

při oslavách 90. výročí založení SK v Židovicích 

2. V případě, že to budou myslet vážně, udělali revizi vybavení hasičské zbrojnice 

3. Zjistili nutné informace a podklady nutné ke zřízení jednotky  

4. Zjistili dotační možnosti ke zřízení jednotky 

ZO pověřilo zastupitele Dominika Chvojku přípravou předběžných podkladů, včetně 

uchazečů o členství v jednotce dobrovolných hasičů s termínem do lednového ZO.  

Usnesením č. 14 ZO schvaluje: 

S platností od 1.12.2014 nové úřední hodiny OU v době: pondělí 8:30-14:30, úterý 8:30-

12:00, 14:00-17:00,         středa 8:30-14:30, čtvrtek 8:30-12:00, 14:00-19:00 

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

Usnesením č. 15 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci starosty o možnosti sběru oděvů do přistaveného 

kontejneru firmy Revenge, a.s. a pověřuje místostarostu Beránka ke zjištění dalších 

možností.  

b) Bere na vědomí žádost paní L. Šimonové o povolení kácení stromů rostoucích mimo 

les a ukládá zemědělské komisi přezkoumat stav těchto stromů do příštího zasedání 

ZO. 

c) Schvaluje odměnu v částce 10 000,-Kč na rok 2015 na vedení kroniky pro zastupitelku 

Jiřinu Vítovou s tím, že částka může být upravena dalším rozhodnutím ZO dle 

pracnosti na doplnění chybějících údajů za minulá léta. Odměna bude vyplacena 

jednorázově po dohodě s výše jmenovanou. 

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

d) Bere na vědomí podnět zastupitele Bc. Miroslava Bureše na vydávání obecních listů 

(novin) 

e) Bere na vědomí podnět zastupitele Bc. Miroslava Bureše ke zřízení vlakové zastávky 

v naší obci a pověřuje ho, aby do příštího zasedání ZO zjistil potřebné bližší informace 

a podmínky nutné ke zřízení zastávky. 

f) Bere na vědomí informaci Mgr. Simony Kršové pořádání Mikulášské nadílky pro děti 

v termínu 6.12.2014. 

g) Bere na vědomí oprávněnou připomínku Marka Beránka o špatné kvalitě signálu 

kamery snímající prostor kabin. Ukládá starostovi prověřit možnosti, jak zabezpečení 

zkvalitnit.  

 

 



 

    Jiřina Vítová                                                                                                 Lukáš Krejný 

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

 

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

Zveřejněno: 27.11.2014                sejmuto: 12.12.2014 

 

 


