
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2015/8/2, konaného dne 25. srpna 2015  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání zastupitelstva Obce Židovice č. 2015/8/2. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Bureše a Jiřího 

Proška 

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

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení č. 2015/7 a 2015/8/1 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce k 31. 8. 2015. 

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 4 týkající se příspěvku na VPP a dotace na územní plán ve výši 662 

000 ,- Kč. 

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

Usnesením č. 6 ZO schvaluje: 

Mandátní smlouvu s Ing. Janem Broftem na zpracování žádosti o dotaci ve výši 80 698,-Kč a 

příkazní smlouvu s Ing. Janem Broftem na organizaci zadávacího řízení v finančním objemu 

39 939,-Kč, obě týkající se „Svozu bioodpadu v obci Židovice“ spočívající v nákupu 

kontejnerového automobilu do 3,5 t celkové hmotnosti z programu OPŽP.  

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

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Kupní smlouvu na nákup nákladního automobilu Multicar M27 S 4x4 s hákovým nosičem 

kontejnerů a čtyřmi kontejnery s vítězem výběrového řízení na „Svoz bioodpadu v obci 

Židovice“, schváleného ZO usnesením č. 2015/8/1/3, firmou Unicont Group, s.r.o., IČO: 

41193113. Celková cena za kompletní dodávku vč. DPH je 2 412 740,-Kč. 



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

Usnesením č. 8 ZO bere na vědomí: 

Zprávu předsedů kontrolního a finančního výboru o jejich činnosti s připomínkou starosty o 

nutnosti písemných zpráv. 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

Návrh starosty na ukončení smlouvy na dodávku elektřiny a plynu firmou Energie pod 

kontrolou a uzavření nové smlouvy s firmou ČEZ. 

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

Usnesením č. 9 bere na vědomí: 

a) Informaci Bc. Kršové o prázdninovém rekreačním provozu „U Labe“. 

b) Informaci Bc. Kršové o pořádání posvícenské zábavy v termínu 26.9.2015, navrhla pro 

zvýšení návštěvnosti dobrovolné vstupné. 

c) Místostarosta navrhl zakoupení čelní radlice na budoucí komunální automobil, starosta 

zjistí dodací lhůty a cenu, ZO bude předložena cenová nabídka. 

   

 

 Bc. Miroslav Bureš                                                                                      Jiří Prošek 

 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

 

Zveřejněno: 27.8.2015 

Sejmuto:      15.9.2015 

 

 


