
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2017/10-1, konaného dne 3. listopadu 2017  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2017/101. 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku  a  

Bc. Miroslava Bureše  

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

Usnesením č. 3 ZO schvaluje: 

 výsledky výběrového řízení ve  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

"Chodníky v obci Židovice", ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané „Vnitřní směrnice č. 1/2017“ k 

zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. kategorie v uzavřené výzvě, 

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

pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“. 

 

Nejvhodnější nabídka od firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, 

nabídková cena: 4 685 604,- Kč vč. DPH. 

 

 ZO pověřuje starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: SWIETELSKY 

stavební s.r.o., IČ 48035599 

 

 smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy s vybraným 

dodavatelem: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 

 

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

 

Usnesením č. 4 ZO schvaluje: 

 výsledky výběrového řízení ve  veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

"Stavební úpravy čp. 66 pro obnovení MŠ Židovice", ve smyslu ust. § 27 

písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané 

„Vnitřní směrnice č. 1/2017“ k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. 

kategorie v uzavřené výzvě, v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A 

PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové 

období 2014 – 2020“. 

 

Nejvhodnější nabídka od firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, 

nabídková cena:  4 828 507,17 Kč vč. DPH. 

 



 ZO pověřuje starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: SWIETELSKY 

stavební s.r.o., IČ 48035599 

 

 smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy s vybraným 

dodavatelem: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 

 

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

 

 

 

Dominik Chvojka      Bc. Miroslav Bureš 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

zveřejněno: 6.11.2017                                  sejmuto: 21.11.2017  


