
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2014/07, konaného dne 22. července 2014  

 

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

 

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2014/07. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

zapisovatele místostarostu Pavla Kučeru a ověřovatele zápisu  Marka Beránka a Miroslava 

Bureše. 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2014/06. 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

zprávu starosty o hospodaření obce k 30. 6. 2014. 

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

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na vypracování zadávací dokumentace Ing. Radkem Vraným s organizací 

výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Cyklostezka 

Židovice“ 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 

Vyzvaní uchazeči: 

SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094 

Raeder & Falge s.r.o., IČ 28714989 



STRABAG a.s., IČ 60838744 

Chládek & Tintěra, a.s. , IČ 62743881 

Bydlení komplet s.r.o., IČ 27378152  

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje:  

Výběr dodavatele navržený starostou na zpracování technických podkladů pro získání dotace 

ze Státního fondu životního prostředí, na zateplení budovy bývalé mateřské školy, dle cenové 

nabídky Společnosti Energetická agentura s.r.o. Pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 

o dílo s touto společností. Cena za tyto práce je uznatelnou položkou přiznané dotace.  

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

Usnesením č. 7 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o přípravě kandidátní listiny pro komunální volby do obecního 

zastupitelstva Obce Židovice, které proběhnou 10. – 11. 10. 2014  

Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Udělení licence dopravci ČSAD Slaný, a.s. na provozování vnitrostátní dopravy na lince 

Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.L.-Horní Beřkovice dle přiloženého jízdního řádu. 

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

Usnesením č. 9 ZO bere na vědomí: 

Informaci starosty o nabídce programu „Zadáno pro ženy“ z oblasti módy, kosmetiky, úprav 

interiérů, stolování atp. a ukládá kulturní komisi prověřit do příštího zasedání ZO zájem 

místních že o tento program.   

Usnesením č. 10 bere na vědomí: 

a) Návrh starosty na zpestření vítání občánků o výsadbu stromu každému nově 

narozenému dítěti s tím, že výběr lokality a druh vhodných stromů bude vybrán 

zemědělskou komisí. Pro již dříve narozené děti by mohlo proběhnout posvícenské 

sázení stromů s názvem „Strom pro Židovice“ 

b) Informaci starosty o již tradiční neckyádě, která proběhne v termínu 16.8.2014. 

Přípravou ZO pověřilo zastupitele Bureše s pomocí starosty a Jiřího Proška. 

c) Informaci zastupitele Beránka o akci Mevy, a.s. na 5.9.2014 ve sportovním areálu 

Židovice  

d) Upozornění zastupitele Beránka na přeplněné kontejnery na tříděný odpad zvláště 

pak plasty, které se naplní během dvou dnů a ukládá starostovy prověřit možnost 

umístění dalších kontejnerů v obci do příští schůze ZO. 



 

Marek Beránek                                                                                                 Miroslav Bureš Bc. 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

………………………………………. 

 

 

Zveřejněno: 24. 7. 2014                          Sejmuto:       8. 8. 2014 

 

 

 

 


