
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice č. 2019-11, konaného dne 27. listopadu 2019  

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

Usnesením č. 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice č. 2019-11 

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

Usnesením č. 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Dominika Chvojku a Bohdana 

Nitsche. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení 2019-10 

Usnesením č. 4 ZO bere na vědomí: 

Pracovní verzi rozpočtu na rok 2020, který projednalo. Do 30.11.2019 budou zapracovány 

připomínky a návrhy zastupitelů. Návrh bude zveřejněn 15 dnů před jeho schválením ZO.  

Usnesením č. 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 11/2019 týkající se drobných úprav rozpočtu. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 6 ZO bere na vědomí: 

Informace starosty o plánu investic - rozpočtovém výhledu na roky 2020-2022. Návrh bude 

zveřejněn 15 dnů před jeho schválením ZO. 

Usnesením č. 7 ZO schvaluje: 

Obecně závaznou vyhlášku 3/2019 o místním poplatku ze psů 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

 



Usnesením č. 8 ZO schvaluje: 

Na základě zveřejněného záměru na prodej parcel v tomto záměru uvedených a na základě 

písemných žádostí žadatelů o odkup parcel nově označených, dle geometrického plánu, čísly 

parcel, všechny v katastrálním území Židovice nad Labem, prodej těchto parcel níže uvedeným 

žadatelům:  

1) Společenství vlastníků čp. 56, Židovice 56, 411 83, IČO 02185261, žádost o odkup parcel č. 

135/16 a 135/19 za cenu 15 640,-Kč. 

2) Gabriela Minaříková, Židovice 56, 411 83, žádost o odkup parcely č. 135/18 za cenu 33 347,-

Kč. 

3) Lenka a David Fišarovi, Židovice 56, 411 83, žádost o odkup parcely č. 135/20 za cenu          

14 681,-Kč. 

4) Richard Hamták a Gabriela Kocsisová, Židovice 56, 411 83, žádost o odkup parcely č. 135/21 

za cenu 18 887,-Kč 

5) Andrea Hendrychová, Židovice 56, 411 83, žádost o odkup parcely č. 135/17 za cenu 

43 897,-Kč  

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesením č. 9 ZO schvaluje: 

 záměr zahájení výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby „MŠ 

Židovice - zahrada“ ve smyslu ust. § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, zadávané dle „Vnitřní směrnice č. 2/2018“ 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“.  

 

 ZO pověřuje starostu obce zajištěním organizace výběrového řízení firmou Eurokom 

plus, s.r.o, IČ 24698172. 

 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0  

Usnesením č. 10 ZO: 

a) Bere na vědomí žádost vlastníků rodinných domů čp.114 – čp.118 o rozšíření veřejného 

osvětlení k jejich RD. V projektu V.O. jsou tyto domy zahrnuty, termín realizace 2020-2021. 

b) Neschvaluje, vzhledem k tíživé finanční situaci obce, žádost o finanční příspěvek Obci 

Bublava, která je předlužená díky megalomanskému projektu akvaparku. 

Hlasování: pro neschválení: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

c) Bere na vědomí informaci starosty o schválení příspěvku na rok 2020 ve výši 25 000,-Kč 

měsíčně na provoz Mateřské školy Židovice a schválení rozpočtu MŠ na rok 2020. 



 

 

 

Dominik Chvojka    Bohdan Nitsch 

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

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

zveřejněno: 29.11. 2019                                  sejmuto: 15.12.2019  


