
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/08, konaného dne 19. srpna 2014  

 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/08. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu  Mgr. Simona Kršová a Bohdan 

Nitsch. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/07. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 7. 2014. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Po seznámení předsedy výběrové komise s průběhem jednání komise a výsledky 

výběrového řízení ze dne 19.8.2014 a po projednání, výsledky výběrového řízení ve 

veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Cyklostezka Židovice" zadávané 

mimo režim zákona č. 137/2006Sb., dle Vnitřní směrnice č. 1/2013 „PRAVIDLA PRO 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA“ schválené 

Zastupitelstvem obce dne 19.11.2013 (Usnesení č. 2/2013/11/9), v souladu s „Pravidly 

pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014“. 

Nejvýhodnější a nejnižší nabídka od firmy: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094, 

nabídková cena 2 928 427,50 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem 

Smlouvy o dílo s dodavatelem: SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094. 

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

 

 



Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Návrh smlouvy o dílo s Energetickou agenturou, s.r.o. na zpracování realizační dokumentace 

(DPS) na akci „Zateplení a modernizace bývalé mateřské školy“  v Židovicích včetně rozpočtu 

pro výběr dodavatele.  Cena za tyto práce ve výši 91 960,-Kč s DPH  je uznatelnou položkou 

přiznané dotace. Starosta byl pověřen podpisem SOD.  

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Záměr stavebníka Povodí Labe, s.p. na stavbu „ID 35 – Labe, Židovice – revitalizace tůně“ 

(obecní Labíčko) a Smlouvu o souhlasu s provedením stavby mezi Povodím Labe, s.p. a Obcí 

Židovice, přičemž majetkové vypořádání bude řešeno před zahájením stavebního řízení. 

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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o blížících se komunálních volbách a potřebě jmenování okrskové volební 

komise.   

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o blížícím se auditu hospodaření obce dne 26.8.2014 za 1-6/2014 a 

upozornil na povinnosti zastupitelů spojených s tímto auditem.   

Usnesením č. 10 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o potřebě a povinnosti obce vést kroniku 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Úpravy interiéru kanceláře OU navržené starostou ve výši cca 150 000,-Kč 

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

Usnesením č. 12 ZO: 

a) Bere na vědomí informaci místostarosty o průběhu výběru poplatků stanujících 

rybářů U Labe na obecních pozemcích. 

b) Bere na vědomí Informaci starosty o výsledku kontroly obsahu a objemu popelnic na 

komunální odpad připravených občany ke svozu dne 19.8.2014. 

c) Bere na vědomí informaci Bc. Bureše o neckyádě 

d) Bere na vědomí informaci Mgr. Kršové o zájmu že v obci o akci „Zadáno pro ženy“, 

nedoporučila tuto akci pořádat. 

 



Mgr. Simona Kršová                                                                                   Bohdan Nitsch 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

Zveřejněno: 22.8. 2014                          Sejmuto:       8. 9. 2014 

 

 

 

 


