USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-5, konaného dne 27. května 2020
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na základě přednesených zpráv a po projednání:
Usnesením číslo 1 ZO schvaluje:
Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-5
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 2 ZO schvaluje:
Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdan Nitsch a Jiřina Vítová.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí:
Zprávu starosty o hospodaření obce k 27. 5. 2020 a nebezpečí nedostatku finančních prostředků
v letošním roce způsobené vládou schváleným kompenzačním bonusem vypláceným na úkor
veřejných rozpočtů obcí a měst. Objem finančních prostředků může být o cca 20% nižší a hrozí
zastavení veškerých plánovaných investic obce.
Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí:
Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/4.
Usnesením číslo 5 ZO schvaluje:
Rozpočtové opatření číslo 5 týkající se příjmů a výdajů na VPP.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 6 ZO bere na vědomí:
Informaci místostarosty o neotevření MŠ v květnu a v červnu, kdy jsme rozhodli na základě
průzkumu zájmu rodičů, kteří se rozhodovali na základě vládních zákonů a nařízení.
Usnesením číslo 7 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o opravě fasády MŠ, kterou provedla firma ARTESO v rámci reklamace.

Usnesením číslo 8 ZO schvaluje bez výhrad:
a) Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce, i v elektronické podobě, ve dnech 11. 5.
2020 do 27. 5. 2020.
b) Účetní závěrku obce za rok 2019
Hlasování: pro: 9, proti 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 9 ZO schvaluje:
a) Po projednání, znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci pod názvem
"Stavební úpravy čp. 66 pro obnovení MŠ Židovice" – zahrada MŠ, zadávané ve
veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na služby ve smyslu ust. § 27 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“), zadávané v uzavřené výzvě postupem mimo režim zákona dle ust. § 31 zákona
při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona. Zadání této zakázky se řídí dokumentem „Vnitřní
směrnice č. 2/2018“ k zadání veřejných zakázek malého rozsahu, IV. kategorie,
v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“.

b) Starostou jmenovanou hodnotící komisi ve složení Marek Beránek, Jiří Prošek a Ing. Radek
Vraný se dvěma náhradníky Dominikem Chvojkou a Bohdanem Nitschem.

Uchazeč

Adresa

Zasílací adresa

IČ

Gabriel s.r.o.

Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ
412 01

České Kopisty 208, Terezín, 412 01
Litoměřice

25419455

ViVA school
s.r.o.

U pískovny 890/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8

U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8,
Kobylisy

24730301

Přemysl Pém

Na Hradčanech 576, 413 01 Roudnice nad
Labem

68988206

Tomáš
Knotek

Radouňská 683, 411 08 Štětí

19025394

Pavel Veselka K Lesu 103, 413 01, Vrbice - Vetlá
Arteso spol.
s.r.o.

Vrchlického 1393, 413 01 Roudnice
nad Labem

Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem

c) Výběr uchazečů k zaslání zadávací dokumentace:
d) Kritéria pro posuzování a hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci
e) ZO pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení v uzavřené výzvě a zajištěním
organizace výběrového řízení.

19025921

25014871

Usnesením číslo 10 ZO schvaluje:
Návrh starosty na vydávání povolení vjezdu „K Labi“ pro osobní automobily na základě
oprávněných důvodů žadatelů (chytání ryb, doprava lodí k řece). Při vydávání povolení je třeba
upozornit žadatele na probíhající cyklostezku a obezřetnost při vjezdu. Při vjedu doporučovat
žadatelům používat viadukt u Aromy.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 11 ZO schvaluje:
Návrh starosty na zrušení hromadných akcí (dětský den a sraz rodáků obce) pořádaných obcí.
Není možné, vzhledem k množství účastníků, zajistit dodržení vládních nařízení proti
COVID-19.
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesením číslo 12 ZO bere na vědomí:
Informaci starosty o vládou schváleném průběhu projektované trasy vysokorychlostní tratě
Praha-Drážďany s termínem realizace úseku Praha-Litoměřice po roce 2030.
Usnesením číslo 13 ZO:
a)

Bere na vědomí námitku zastupitele Chvojky k otevírací době restaurace „Na Rychtě“ a

problém s otevřenými kurty v době oběda restaurace. Děti, které nechodí do školy se pohybují
mezi zaparkovanými auty na kurtech a hrozí nebezpečí úrazu. ZO pověřuje místostarostu
k projednání problémů (dopis, e-mail).

Jiřina Vítová

Bohdan Nitsch
…………………………

………………………

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce
……………….………………………
Zveřejněno: 29. 5. 2020
Sejmuto:

15. 6. 2020

