
U S N E S E N Í  

ze zasedání Zastupitelstva obce Židovice číslo 2020-12, konaného dne 16. prosince 2020  

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

 

Usnesením číslo 1 ZO schvaluje: 

Program jednání Zastupitelstva Obce Židovice číslo 2020-12 

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

 

Usnesením číslo 2 ZO schvaluje: 

Zapisovatele místostarostu Marka Beránka a ověřovatele zápisu Bohdana Nitsche a Bc. 

Miroslava Bureše 

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

 

Usnesením číslo 3 ZO bere na vědomí: 

Zprávu starosty o hospodaření obce a daňových příjmech 11/2020 

 

Usnesením číslo 4 ZO bere na vědomí: 

Zprávu místostarosty o plnění usnesení ZO číslo 2020/11. 

 

Usnesením číslo 5 ZO schvaluje: 

Rozpočtové opatření č. 12/2020 týkající se geodetického zaměření budoucího chodníku k novým 

RD, adventní výsadby ovocných stromů a drobných závěrečných úprav rozpočtu. 

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

 

Usnesením číslo 6 ZO bere na vědomí: 

Navýšení finančních prostředků pro MŠ ve výši 384 000,- na rok 2021 schválených starostou na 

základě žádosti ředitelky MŠ.  

 

Usnesením číslo 7 ZO schvaluje: 

Rozpočet na rok 2021, který je schodkový. Na straně příjmů ve výši 7 104 183,- Kč a na straně 

výdajů 8 374 200,- Kč. Schodek bude pokryt z ušetřených finančních prostředků v minulých 

letech. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce a také i v elektronické podobě ve 

dnech 30. 11. 2020 - 16. 12. 2020. 

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



 

Usnesením číslo 8 ZO: 

a) Na základě neobdržení námitky proti vyloučení účastníka S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. a 

vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení zůstal jeden účastník ViVA school s.r.o. 

schvaluje zrušení zadávacího řízení ve veřejné zakázce na dodávky „Zahrada mateřské školy 

v Židovicích, část 2 veřejné zakázky („02 – NPŽP")", zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., Důvodem je skutečnost, že v 

zadávacím řízení zůstal jeden účastník. Dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona může 

zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího 

řízení. 

    V rámci Národního programu Životní prostředí, Název projektu: Zahrada MŠ Židovice, 

Registrační číslo 1190700458 

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

a) Schvaluje záměr zahájení zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na služby „MŠ 

Židovice – zahrada, 02 – NPŽP“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

ZO pověřuje starostu obce zajištěním organizace zadávacího řízení firmou Eurokom plus, 

s.r.o, IČ 24698172. 
 

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

 

Usnesením číslo 9 ZO schvaluje: 

Podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy - rekonstrukce obecního úřadu v obci Židovice“ 

do programu č. 117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova. 

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

 

Usnesením č. 10 ZO schvaluje: 

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. PK-00526479-186 s dodavatelem Podnikem technických služeb, 

s.r.o. na navýšení ceny za likvidaci směsného odpadu na rok 2021 

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

 

Usnesením č. 11 ZO schvaluje: 

Na základě vládního nařízení zrušení vánočního zpívání  

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

 

 



Usnesením č. 12 ZO schvaluje: 

Aktualizaci „Strategického rozvojového plánu obce“ do roku 2021, který byl doplněn o investice 

do bezpečnosti občanů a údržbu obecního majetku (veřejné osvětlení, osvětlené přechody pro 

chodce, rekonstrukce obecních budov). 

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

 

 Bohdan Nitsch                                                                                  Bc. Miroslav Bureš 

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

 

Ing. Miloslav Krejný, starosta obce 

 

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

 

Zveřejněno: 18. 12. 2020 

Sejmuto:      3. 1. 2021      


