
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-11, konaného dne 11. listopadu 2020  

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

 

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-11 

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

 

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Mgr. Simonu 

Kršovou 

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

 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce a daňových příjmech 10/2020 

 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/9. 

 

Usnesením číslo 5 ZO: 

a) Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 týkající se příjmů z DPH, převodu finančních 

prostředků ze schválené dotace MŠ poskytovatelem MŠMT z programu „Výzkum, vývoj a 

vzdělání“ na účet MŠ. 

b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 týkající se zaplacení faktury na vícepráce v MŠ, 

příspěvek kočičímu útulku a investic do zázemí sportovního areálu.  

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

 

Usnesením číslo 6 ZO schvaluje: 

Inventarizační směrnici č. 1/2020 týkající se inventur obecního majetku za rok 2020 a 

inventarizační komisi jmenovanou starostou ve složení: Bc. Radka Luxová, Marek Beránek, 

Dominik Chvojka, Bc. Miroslav Bureš  

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

 

 



Usnesením číslo 7 ZO bere na vědomí: 

Pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2021 sestavený Bc. Radkou Luxovou s připomínkami 

zastupitelů  

 

Usnesením číslo 8 ZO schvaluje: 

Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na elektro přípojku pro Jiřího Zrůbka 

na parcele 405/3 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

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

 

Usnesením číslo 9 ZO schvaluje: 

Schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Zahrada 

mateřské školy v Židovicích, část 1 („01-IROP")“ zadávané postupem pro zjednodušená 

podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím 

řízení podala pro část 1 („01-IROP") nejvýhodnější nabídku firma DT Hnilica s.r.o., IČ 

03939588, nabídková cena: 2.272.205,00 Kč včetně DPH. 

ZO pověřuje starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným dodavatelem je:  

DT Hnilica s.r.o., IČ 03939588. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zahrada mateřské školy 

v Židovicích, část 1 („01-IROP")“ se zhotovitelem DT Hnilica s.r.o., Děčín XVIII-Maxičky 39, 

405 02 Děčín, IČ 03939588. Smlouva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

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

 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Smlouvu o dílo s firmou Stavex s. r.o. na vyřešení havarijního stavu způsobeného zatékáním 

dešťové vody do základů jižní a západní stěny Obecního úřadu a následné vlhnutí vnitřních 

prostor sálu OÚ s cenou 171.925,00 Kč bez DPH. 

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

 

Usnesením č. 11 ZO: 

a) Schvaluje návrh předsedkyně kulturní komise na nákup a distribuci „mikulášského balíčku“ 

dětem do věku 12 let ve výši do 200,00 Kč / dítě. 

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

b) Schvaluje zrušení dětské mikulášské zábavy, dětem se pouze předají dárkové balíčky. 

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



c) Bere na vědomí upozornění starosty na nejistotu v pořádání vánočního zpívání. ZO rozhodne 

podle situace na příštím zastupitelstvu obce, tj. 16.12.2020 

d) Bere na vědomí informaci místostarosty ohledně nákupu ozónového generátoru. Ozónový generátor 

bude používán především pro dezinfekci budov ve vlastnictví obce, ale také v případě zájmu bude 

možno zapůjčit i občanům naší obce /bude ještě upřesněno/.  

 

 

 Bohdan Nitsch                                                                                  Mgr. Simona Kršová 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

……………….………………………                                                                  

 

Zveřejněno: 12. 11. 2020 

Sejmuto:      20. 11. 2020      


